


(> 
। 

मह षि-यौ कपिल-प्रणौ तम् । 

विज्ञानभिह्ु विरचित-प्रवचनभाष्यसडितम्। 

पर्डिलकृललपात- 

वि, ए. उपाधि. 

श्नौमञ्जोवानन्द-विदासागर-भट्ावचार्व्वात्यजाभ्यां 
पर्डित-खोाशुवोघ-विदाभूषण- 

पररिडित-ग्रीनिल्यवोघ-विद्यारन्नाभ्यां 
खर्छरतं प्रक्रासितच्। 

ठ लैयमस्क्रण्म्) 
9 न नअ 9 ७ 

कलिकातामद्धानग््याम्, 
€€ १9 
वाचस्पल्ययन्त 

मुद्रितम् । 

द्रं १९३६ । 

क्वं स्वत्वं संरचितम् । 



शथा 

यरख्डित-खो आाश्वोध-विश्याभूषस 
प्रकाशक 

पर्डित-खोनित्यवोध-विद्यारल), 

॥ र२न०, रमानाथ मजुमदार द्रोर्, श्र,म्हाष्ट- 
प्रा्तिख्यान-- 

दोर् पोष्ट-श्रफिख, कलिकाता। 

प्रिण्टर-- वि, वि, मुखजो । 

२ न०, रमानाच मजुम्दार द्रोर्, कलिक्राता। 



साङगदश्चनम्। 

मङ््लाचरणम् । 

शकोऽडितीय इति दव्चांसि पुंसि 

सर्वाभिनागविनिवकेनतोऽस्य सुने । 

वेच प्यलच्नणभिद्ए-{वरदं वर्ति 

नाखण्डतं ख दूव घे शतः विसोषात् ॥ 

तख शरुतख लठ नाथमरनेमदै 

सद्युक्जालमिदड स. 7क्रदावरास्मत् 

नाराथखः कपिलमूततिरमेषटुःख- 

हानध्य जौवनिवदच समोऽस्तु टसम ॥ 

नानो यासु यन्नाना रूं जाल्नलाकवत् । 

तत समं सवभ रषु चत्व एमएन्यसुप पसमद ॥ 

दप्ररानीश्वरत्वादि चिदेकरसटस्तुन । 

विमूढा युत पश्यन्ति तदःस्सर प्रम अः ॥ 

कालार्कभक्ितं साद्ग-रशस्वं रानसुधाकरम् ¦ 

कदाऽवशिष्टं भूयोऽपि परविषये वचोऽछतेः 

चिद्चिदुग्रन्विभदेन स्मैचयिव्ये चितोऽपि च। 

साङ्यभःष्वमिषिणास्यत् प्रौधतं मोचदा रः ॥ 

तत त्वभव त्वभवेतदैवं श्रुति तोदितम् । 

सर्वातलनःसवैधम्धं शास्लखाश्येव गोचहः ॥ 

भन्राल्मा वारे! द्रष्टव्यः सोतव्यो मन्तव्यो लिरिष्कस्ितव्यःन 

( हद, उण रेः 2१० भमर) इत्यादिश्रुतिषु परमपुरषारसाक्नश्याम्- 
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॥। 

सखाक्तात्क^रस्य इतुतया श्रवणादिव्यं विहितम् । तह च्रवखाद्ष्ठुपावा- 

काङ्ग स्ंव्यत-- 

“यो तव्यः श्रुलिवाक्चेभ्यो मन्तव्यश्ोपपात्तिभिः । 

मत्वा च सततं ध्यव एते ट् शनडेतवः \ 

इ्ति। व्येयः, योगःरस्वप्रकार्येति शेषः| 

तव॒ श्रुतिभ्यः चुतेषु पुरुषध्ये-तद्खतुक्वान तदिषयालखरूपादिषु 

अुत्यविरोधिनौरुपपत्तैः षड्व्यायौरूपैख विवेक शास्त्रेण कपिलपरह्ि- 

भगवानुपटिदेश । नतु न्यायतरेेिकत्यामयेतष्वयेषु न्याः परदशिित 

इति तम्यामघ मवार्धत्व, समुस्त-निर्मु चादि विरुद्ररूपेराल साधकतया 

तदृदुक्तिभिरवत्यवुक्तोनां विर ध्रेनोभयोरपि दुष च प्रामाखमिति ? 

नैवम् ; व्यावद्ारिस्-पारमाधिंकदपविगयभेडेन गतायै च-विरो चयो- 

रभावात् । न्याय-वेश्चपिकाभ्यां हि खि-दःख्यायलुवाद्त। देहरदिमाल्- 

विनेश्नपवका ग्यलमृमिजःयासहुमापितः, एकदा परसृच्से प्रवेश- 

सम्भवात् ! तदोयं च चानं दैटा्यालतानिरसगैन व्यावदारिकं तच्व्नएनं 

भवत्येव $ यथा एषे स्धःखग्रननिरासरतया कर-चरणादिसुत्वचानुं 

व्यवद्धारतत्त्च्ञानं तद्त् । अत एव-- 

^प्रक्ततगखसम्यदाः सज्जन्त युखक्॑सु । 

तानकटस्लविदौ मन्दान् कल्क विन्न विचराल्वयेत् ॥* 
(रे अ २९ श्लो° ) 

इति मौतायां कड त्वाभिमरनिनस्ताङिकस्थाकटस वित्तमेव क्रट्ख- 

वित्ाङ्पाधैचयोक्तं, न् तु सर्वधेवान्न्यिति! तधा तदौयम्पि 

ानमपरवेराय्यद्काएरा परम्परया मो चसाधनं मव्य षेति तजन्तान्ा- 

चेचयाएऽपि च साङ्मचानभेव पारमाधिकं, परवेराग्यद्वारा साबान्मोच्- 

साघनं च भव्ति, क्तम तघाक्येनालाकचुत्वविन्सयेव् कट वि्वसिद्धः? 

“तोरण हि तदा भवति दय् शकान्” छ ° १ ध्य देप्र९ दरम ०) 

«कामादिकं मन एव् मन्यमानः सन्रभौ लोकावहुखच्रति ष्यायतौव 

लेलायतीव ( ह° द° ४९ हप्र ५म° ) «सृ यदल किचित् प्रश्यति” 

९८ द° उ० धन्न° रेप्र° १४म्९ ) “ञनन्वागतस्तेन भवृति" 4 छद 

ष्व $° दपर शमर 9 इत्याद तात्लकद्भुतगतः ॥ 
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प्रकत: क्रियमाणानि गुणैः कर्म्मणि सर्वशः| 

अङ्ार वसूला कर्ताऽहमिति मन्यत ॥2 

, ( गोता० ३ अ २७ द° ) 

°-निर्वाणमव एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमलः 1 

द्-खात्ानमया धर्माः प्रज्नत्तं तु नालसनः ॥* 

इत्यादितालिकस्पतिशतेश्च, न्याय-वेश्रैधिवोक्षन्ञानख परमाथभूमो 
कीितत्वाच्च। न चेताघता न्यायांखग्रामाण्यम् ; विवक्तितायें ददाति. 

रकां वाघाभावात् व्यत्यरः शब्दः स शब्दार्थः इलति न्यायात् | 

्रतसनि सुखादिमचसख लौकसिद्रतया ततर प्र॑माखन्तरानपेक्तणन तदंश 

सखानुवाद् चान्न शस्तरतात्पयेविषयत्वसिति । स्यादैतन् ; न्याय-वे्ैपिका- 

भ्यामत्राविरोघो भवतु $ ब्रह्मसोमांसा योगाभ्यां तु विरोध्य स्येव, तार्या 

नित्यश्चरसाघनात् ; अरव चैश्ररख प्रं तिषिष्यमानन्वात् | 

न चलापि व्यावदहारिक-प.रमाथिकभेदैेन सेश्वर-निरीश्वरवादयो- 

रविरोधोऽस्तु, सेश्ररवादसखोपासनपरत्वसन्ध्रवादिति वाच्यं, विनिगमका- 
भावात् । ईइश्ररो हि दुंज्तय इति निरोश्चरत्वसपिं लोकव्यवद्ार सिदसैशरव्यै- ` 

वैरग्यायानुवदित् शक्छत,आलनः सगु शत्वमिव $ न तु कापि श्रुन्यादावौ- ' 
शरः स्फुटं प्रतिभिष्यन, येन सेश्वरवादवं व्यावद्ारिकनत्वमवघाय्यतेति ? 

अतोच्ते--ग्रत्रापि व्यावद्ारिक-परमार्थिंकमावो भवति-- 

“असन्यन्व्रतिष्ं तै जगद्ादुंरनोश्ररम्” (गोता० १६ अ०द शरोऽ) 

इत्यादि श्एस्ते िोश्वरवादसय निन्दितत्वात्! अस्मिदेव शरास्ते 
व्यावहारिकस्य श्रप्र तिपिधस्येश्व्येत्रैराग्यायघ्मनुवादत्वौ चित्थात्। यदि 

दिं लोक्षायतिकमतानुसरेख नित्य न प्रतिषिध्येत, तदा यरिपृदध- 
नित्य निर्भषिश्चग्यङ्शनेन ततर चित्तावे शठो विवेका्य,सपर तिबन्ः खादिति 

साह्गाचव्याणामार्यः। रेश्वरवादखय न क्तापि निन्दादिकमस्ति, 

येनोपासंनादिपरनवा तत् शास्रं से येत । यत्त-- | 

॥ 

ष 

( , “नासि साङ्समं ज्ञानं नासि योगसमं वलम् । 

अत वः सशयो मा मूजज्ञानं साद्य परं मतम् 1" 
ध 

इत्यादि वाक्यं, तत् , विवेके एव , साङ्धगरद्तानख दधैनान्तरभ्वं 



[8] साक्यदरनम् | 
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तानी ०००८००५, ककन 
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उत्कव पर लवादयलति, न त्वोश्चरप्रतितेधां ऽपि तचा परशरा्यख्डिल 

शिष्टसंवादादपि सेश्वरवादसेव परमार्धिं कत्वमवचाय्यैते ¦ श्रपि व-- 

“अनच्तपाद् प्रोत च कारारे साङ्द- योगयोः; 

त्याज्यः शरुतिविरऽशः शरु कशर रोनेभिः ४ 
जे मिनोये च टैयासे विरुधांश्नो न कश्चन । 

श्रुत्या वेढा धेविन्ने स्ुतिपास् मती हि ती] 

दति पदाशरोपपुराखादिभ्योऽपि ब्रह्ममो मस्याः ईश्वरे बलवे्वम् ए 

तथा- 

“न्यायतन्ःखयनेकानि रैसतेरक्तानि दत्दिभिः! 

डत्वामम सदा चारे4त् युक्तं तदुपाख तान् ॥* 
इति मोक्तधमं वाक्यादपि पराश्रादयखिलशिष्टव्यवदहारेण ब्रद्यमोमांस- 
न्याय-वेशेधिकाययक्त ईश्ररसाधकन्यःयं एव द्यः, बलवच्चात् \ तथा-- 

धयं न वश्यन्ति येः मौन्द्राः साङ्गा अपि मद्ेश्चरम् । 

अनादिनिधनं ब्रह्य तमेवे पूरं व्रज ॥? 

इत्यादिकौर्म्ादिवाक्यैः साहइ्गानानीश्रराानयखेक नारप्यशादिनाः 

प्रोक्रत्वाच्च । 

किञ्च, ब्रह्यमोमासाया ईश्वर एव सुख्यो विषय उपक्रमादिभिरवशटतः 

तवां तख बादर शास्सस्यैवाप्रामाण्यं स्यात् “यत्र: शब्दः स शब्दाः” 

इति न्याघात् । साह्ग्रशस्त्रख तु पुरुषा्-तत्साधनप्रक्रति-पुरुषविवेकावेवं 

सख्यो विषय इतीश्वरप्रतिषेघांशवाधऽपि नाप्रमाखं, “कत्रः शब्दः ख 

शब्दाः” इति न्यायात् $ अतः सावकाशतया साड्गरमेविश्वर प्रतिषेधे 

दबैलमिति। न च ब्रह्ममौर्मासायासपौश्वर -एव भरुख्यो विषयःन्न तु 

निनत्येशव्यैमिति वक्तुं शवयते, खुत्यनवकाशदोषग्रसङ्करूपपूवपचस्यालुपपच्या 

मित्येश्र्विशिष्टन्ननेव ब्रह्मसमो मांसाविषयत्वावधारयात् । ब्रह्मशब्दस्य 

परत्रद्यर्धेव मुख्यतया तु “त्रातः पर न्रह्म जिन्नासा?"इति न सूतिर्तमिति ४ 

एतेन साङ्खन विसो चात् क्रह्म-योगदैनयौः कार्यश्ररपरत्वमपि न शङ्नोयं, 

प्रक्र तिखातन्दयापच्या रचनाऽनुपपत्तेश्च, “नानुमानम्” ( वै सू° १1२२) 

दव्य {द् ब्रह्मसूपरम्यराऽतुपपततेश्चः, तथा “स प्वेमामपि गुरुः कालेना- 

न्वचछदात्"' ( समा० पा० २६ सू० ) इति योगसूत तदौयव्यास्माव्यामभ्यां 
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स्कटसमो शनित्यनाऽवगमाचति ; तस्माट्भ्युपगमवाट-प्रौद्वादादिनेव 
साङ्गस्य व्यावद् रिकेश्रपतिषेवपरतया ब्रह्ममोलासा-य.माम्यां सदन 

विरोधः। अन्यपगमवाद्ञ्च शास्त्रे इष्टः । यथः विष्णुयुराख-- 

¶ - “एतै भिब्रहशं देत्य । विङ्ल्या. कथिता मया । 
छत्व युपगमं तल सक््पः खयतां मन ॥? 

इति । 

 अष्तु वा प्रपिनां ज्नानग्रतिबन्वार्यमास्तिकदशंनेष्वयंश्रतः युति 
त्रिस् द्ाधव्यवद्यापनं, तषु तेष्वंेष्वप्रामाख्यं च; श्रु तिस्मृत्यवि्द्षु ठु 

सुष्यविषयेषु प्रासः्यम्रह्येव ; अत एव पद्यपुगशे तब्रह्म-योगटर्नाति- 

रिक्तानां देनानां निन्दषए्युपपदते । यथा तल पावती प्रतोश्नर- 

वक्यम्-- 

श्ण रेवि! प्रक्च्छामि तत्ससानि यथाक्रमम् ) 
यें खवखमात्ेण पा! व्यं ज्ाजिनामपि ॥ 

~ ` प्रधमं हि मरैवोक्तं फेवं पाश्ुपताद्कम् । 

मच्छ क्याऽऽवे शितै 0 प्रः सम््ोह्ानि ततः परम् ॥ 
कणादेन तु सम्प्रोक्तं शस्तं वैपर पिकं महत् । 

र्धेसननेन तथा नचायं सादयन्तु कषिदेन दे॥ 

जवना जमिनिना पू वेदमयार्यतः। 

निरोौश्वरेख वादेन क्तं शस्तं महत्तरम् । 
धिषखेन ता प्रोक्तं चार्वाकमतिग हितम् + 

~ दिवाना ननार्थाय विश्नः वुद्रूपिखा । 
यौदश्ास्वमसन् प्रोक्तं नम्न-नोखपटादिकम्। 

सायावादससच्छास्लं प्रच्छ वौहमेव च ॥ 

स्रैव कथितं देवि कलौ व्राह्मयरूपिखः । 
श्रषःयें शरु तिवःक्वानां दशरैयन्नोकगदहितम् । 

- क्मसवरूपत्याव्यत्वमत च प्रतिपाद्यते 

सर्व लर्मधरिभंशादरष्कम्यं तत दोचखते ॥ 

“ पराल-जोवयोरेक्यं सयाऽन प्रतिपायते । 
बरह्मणे ऽष्य परं रूपं नियुशं दर्थितं सया ॥ 

॥। 
क 
१1 र 



॥३। साङ्कदर्शनम् 1 

सवस जगतोऽष्यस्य नाशनाथं कलौ युभे । 

वेदाधव महाशस्त्रं मायावादमवेदिकम् ॥ 

मयेव कथितं दैवि! जगतां नाशकारणात् 1? 

दइति। अधिज्ंतुवब्रह्ममौनासामाये प्रपञ्चितमव्माभिरिति। तस्मात् 

आलिकशास्तस्य न कस्याग्यप्रामारं विरोधो वा, खस्वविधयेषु सर्वेषाम- 

बाधात् अविरोधाद्वंति। 

-“ नन्वव पुरुष वदु चां शेऽयख शास्र द्याभ्यपगमवादत्वं यात् ? न खात्, 
अविरोघात् । ब्रह्ममोमांक्षयामपि «अंशो (नानाव्यपदेशात् ( व° सू 

रा२।४२ ) इया दिसू त्रनातेर्जौवालवदुःवदैव निर्ख पान्! साड्पसिद्ध- 

एुर्र.णाभास-चं तु ब्रक्षमोभांसया बाष्यते एव, “अमति तूवयन्ति” 

(वे° च्रू° ६।१२ ) इति तल्घुत्ेख परमाठन एव परमथभूमाकासत्वाव- 

धारणात् तचःऽपि च साह्यय नाव्रामा्ं, व्यतवहारिकामनी 

जोवसेतर विवेकशानस्य म्भेचसाघनत्वे विवङितः छे वाघामावात् ¦ 

एतेन श्रुति समृतिप्रसिद्रयोन नएऽऽसक्ामनचयोव्यव हारि क्-पारमायिंक- 
सेदनापिमयेव ईति मोमा प्रपञ्चितसस्म. भरति दिक् । 

नन्ववमपि तत्वसमासाख्यसृलेः चदहात्यः: षड्व्याय्याः पौनसतबमिति 
चैत् १ सेवनम्; सल््प-यिश्तरकूपेरोभयोर्यपौनरकज्यात् $ अत एवाखाः 

षडव्याव्यः योगर साङ्खग्रदवचनसंा युक्ता तत्वसमासाख्यं 

इ यन् स्वि साङ्ादरनः दसय प्रकवशटां निवेचनमिति। 

विशेष चयं यन् षडङ्ग्यःव्यः पात्वतभाला्योच्छःयदिलरमातं, योगद्शने 

न्वाम्यामभ्युयगमवादप्रतिति दद्तश्वस्ख = शिरूपयैन न्यनतापरिद्धाय- 

$पौति। । 

अख च साद्गसंज्ञा साव्पवा-- 

«सङ्खया प्रङ्र्व॑ते चेम पञ लि प प्रचेत । 

तलानि च चतु{दिशत् तेन साद्धकाः प्रकी{तताः ॥१ 

दू्यादिम्यो म'रपाद्वाद्धम्यः। सद्द सम्यज्वतेक्रनांलकयन्- 

मिव्यधैः। अतः साङमणब्दख योगरूढ या- 
(तत्कारणं साङ्टथवर्तदणम्यम्?” ( शेताश्च° उ० ६।१३ ) 

द्यादिश्ुतिषुः 

~~~ ~न ~~ ~ क ता = क 
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“एषा तेऽभिहिता साङखय बुद्धर्योगि त्विमां यु"? ( गौोता° र्न 

२९ श्लो ) इत्थादिसमृतिषु च साङ्गगशब्देन साङ्गशस्त्रमेव ग्राद्यः न 

पनर्धान्तरं कल्यनौयसिति । 

तदिदं मोचशास्वं चिकिव्वाशाय्छवच्तुव्युं इम् ¡ यथा इहि रोगः, 
भ्ररोग्यं, सयेगनिदानं, मेषज्यमिति चन्वारो व्युहाः समूडहाश्चिकिव्छा- 

खसय प्रतिपादयाः, तयैव देयं, खनं, उयडेतुः;+ इडानोपायश्चेवि 
चत्वारो व्युदा मोक्षशास्त्रस्य प्रतिपा्ः भवन्ति, सुमुसु भिजिन्नाखित- 
त्वात् । तत्र॒ त्रिविष्रं दुःखं डेदम् ! तदन्यन्तनिद्रत्तिरहानम्। 
प्रक्तदि-पुरुबसंयःगदारा चाविवेको दधतुः ¦ विदेकय्यातिततु हानोपाय 

इति! व्युख्धेन चेषामुपकरग॑सङ्क-दः । तत चाटौ फलत्वेनाभ्यर्तं 
दानं तद्रतियोगिविघय्व च ईयं प्रतिविष्दयिच्न् ्रास्तकारः 

शिष्षवधानाप श्रास्तारम्भं प्रतिजानते) 

 जकिनकणयान पियनतवसरमे 

प्रथमोऽध्यायः । 

( अथ अत्यन्तपुरुषःयलन्हयान् !-- ) 

श्रथ विविघदुःखालयन्तनठत्तिरल्न्नयुक्षाथः ॥१॥ 

अय उब्टोऽयघ्रुचारसनाएवेस सङ््यरूपः ; अत एव “सङ्कलाचरखं 

शिष्टाचारात्? (चू) इति खयभनैव पच्माप्वःये वच्यति । अध्वत्राय- 
शन्दस्य अधिकार एव, प्रश्रानन्त्यादनः पुदञाव न खान्य) सम्भवात्, 

च्ानादयानन्तयैय च सूत्रैरेव वत्यताण र्या तद्धतिपा्नवेयरध्यात्, 
अविकारभिनरार्थत्से गास्वारग्तिक्षादयलामतसङ्।च ; तस्मात् पुरुषाथे- 
सखोपक्रमोपंहःरद श नादचिकारार्थत्वमेदो विदम् 1 “ तद्च्छित्तिः पुरुषार्थः 
(६अ० ७० सू>)डन्यपसं हारो भविव्यतौति । अ{विकारद्चाधिग्येन प्राधान्ये 
नारम्मणर्) आरम्भश्च यचपि साचाच्छास्चत्येव, तथाऽपि तद्दारा 

आ.सार्थ-तदिचारथोरपौति ! तथा च, साधनायुयकरखतदितो योक्त 
पुरुषार्थोऽधिक्ततः प्राधान्येन निरूपेयितुमस्माभिः प्रारब्ध इति सूत- 

वाक्यार्थः! लिविषभ्-आव्था सिक्तम्, अविभीनिकम्, आपिदेविकं च 
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खन्! तत्रासनं स्वतङ्कातमयिक्गय प्रत्रत्तमिताध्यालिक--शरोर 

मानसं च तत्र शरौरं व्य"व्याद्युखम् । तथा मूलानि पाचिनोऽधिक्च 
पत्तसित्याधिभौतिकं-व्याप्न-चौरायुन्धम् । देवान ग्निवायुएदौ निक्त 

पृउत्तमित्या चिदे विकं--रष्डशेताद्युघमिति मावेः। यद्यपि सर्वभेव 
खं मानसं, तथाऽपि मनामा जन्यन्वाजन्यत्वान्यां मानसन्नासप्न- 

सन्वविगरिषः। एषां लिविघदु.खानां या अत्यन्त नव्रत्तिः स्थूल बच्छ 

सघारणयन निःशेषतो , निंत्रत्तिः, सोऽत्यन्तः परमः पुरुषार्थः पुसुषाखां 

बद्धेरिष्ट इव्यवन्तरवाच्चाथ्ः। तल स्थलं दुःखं वत्तसानावष्यं तच्च 
द्वितोयकत्तणा परि स्वघप्नेव नह्यति, अतो न तत्र ज्नानापेच्ता । अतीतं तु 

प्रमैव नष्टुसमितिन तवर स्ाघनापेचैनि परिश्रैषाद्नामतावस्यनू च्यदुःख्ख- 

लिद्नतिरेव , पुरनयतवा प्रक्तते पव्यैवदखति । तथा च योगसूत्र “दयं 

दुःख पनागनन्"” (साधर पा० १६ सू) इति ¦ नित्रतिश्चन नाशः, अपि 

तु अतौतावस्यः, ध्वंस प्रःगमावग्रोरतौतानागतावखाखरूपन्वात् सत्क ् थ- 

वादि भिरभावानङ्ोकारात्। 

ननु कद्वचिद्यवनप्नानमनागतं दुःखनप्रामाखिकन्; अतः 

खपुन्णनित्रत्तिवत् तनित्रत्तनं पुरुषः घत्वं युक्तसिति १ मेवम् ; सवत्र डि 
स्वस्व) व्यजनन शक्ति पावद् यस्थःधिनोति पातश्नशै सिढ़ं, दा्डादि शक्त 

शून्य खनद; कराप्यदशरैनात् । सा च एच्िरनागतावसख्यतत्तत्काव्यरूपा ; 

दूबभ्ेव चोपादान कार खसखरूपयो 'यतेत्यपि गौथते $ अते या्रचित्तसत्ता 

तावदेवान गतड.खमत्ता जनुमोयते,तनि वरत्तिशच परुषय इति ! जौवदक्ति- 

दश्यां च प्रारस्वक्षखफलातिरिक्तानां टुःखानामनामंतावख्ानां वोजा; 

ख्याना दाः, विदेदहकेवल्य तु चित्तेन सद विनाग्र इत्यवान्तर विशव: ! 

~ 

वौजद्एद्ःविद्य।स हका केदमालं , क्ानखाविद्यामःचोच्छैरकत्वख लोके. 

लिडत्वात् $ अत ण्व चित्तेन सहे दु.खदय नाश्रः, त्ानख सरात्ता- 

दरुःखादिनाश्षकत्वे प्रमाणाभावादिति । । 

+ -नचु तघाऽपि दुःखनित्रत्तिने पुरुषः्ः सम्भवति, दुःखस्य चित्तधमत्वेन 

एषे तन्विवच्यसम्भवात्, दु.ख निहन्ति शब्दस्य दुःखा लुत्याद्ाचकल्वेऽपि 

प्रप तख निव्यभित्वात्। यत् तु कचचाप्नौकरवन् लिङऽ्यसिडत्व- 

घ्रमात् पुरघा्यैता स्यादिति, तन्न ; एवमपि पुमान्न ख इति ` खवख- 
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मननोत्तरं दु.खद्ाना्ं नि दिष्यासनादौ प्रञयतुपपत्तः ! बह्ायाश्रसाच्ये 

द्यपाये फलनिश्चयादेव प्रवत्तिभवति, व्रजते तु र स-मननाभ्यां सित्व- 
जानानबाधराम,ण्य्नानानास्कन्दितः फलस्य सिडत्वनिश्चये;ऽप्तो ति } किच्च, 

भुवन् कदठाचित् म्रप्रादिना पुंहषेच्छावित्रयत्वे दुःख.भावस्य, श्रुतिस्तु 

मेःहनाश्रिनो कथं सिख फलत्वं प्रतिपः!दयेत् ? “तरति श्योकमालम्वित्» 

(-छान्दा° ७ग्र° ६० देम० ) “विद्वान् दष शोको जातिः ( कट० 

२।१२ ) इत्यादिरिति ? अलोच्यते-““न नित्य-ग्ुदध बु्खं मुक्तसखभावस्य 

तद्यागस्तद्योगाटते? ( १अ० १९ सूर) इति इदैयद्ेत्ववधारक- 

सूबेरोवायं पूवैपच्तः समाधाखते। तथः इ. प्र विन्बरूपेण पुरुषऽपि 
सुख-द्.खे सः, अन्या तयेर्मोग्यत्वाजुपपत्तेः । सुखादिग्रदणं डि भोगः+ 

ग्रहयं च तदाकारता, सां चकृटस्चितौ वंदधेरर्थाक.^रवत् परिणामो 
नं सम्भवतौत्वगत्या प्रतिविग्वरूपतायाभेव पयवस्ति ¡1 अयमेवं 

व॒डिवत्तिप्रतिविम्बो “'छत्तिसारूप्यमितरत, ( समा ० पां 8 सू० ) इति 
योगनच्रूट गोक्तः । “सत्वेऽतुतयमा ने तद्ाक्त.रानुरोधात् पुरषोऽ्यनुतप्यते इव् 

दश्यत" योगमा ओ च तदाकारानुरोधश््देन विरईशषयैव तापादिुःखसख 

प्रतिविम्ब उक्तः; अत एव च पुरुषस्य वु द्िघ्रलयुपरागे स्फटिक दृष्टन्तं 
सूत्रकारो वच्यति--कुसुमवच मशः (२ अर दे स्रू°). इति) 

वेदान्तिभिरपि चैतनेऽच्यस्ततयैव दस्य मानसुच्यते, स चौध्यासः भ्रतिवि्बं 

विना न घटते, ज्ानमात्खाध्यासचे अःताययात् $ अध्यासात् चानं 

नमेव चाघ्यास इति ! तदेतत् स्मप्यैतेऽपि-- 

“तस्सिंश्चिदप स्फ।रे समस्ता वस्तुदृष्टयः! 

इमास्राः प्रतिविम्बन्ति सरस्व तटद्रूमाः ॥* 
इति। अत्र इहि इष्टिण््दो वुितठत्तिसमान्यपरः+, युक्तिसाम्यात्। 
प्रतिविग्श्च तत्तदुपाधिषु विम्बाकारश्ित्तपरिणामन इति; तस्मात 

प्रतिविम्बरूपेणं पुरुषे दु.खपम्बन्धो भोगाख्योऽस्ति $ अतस्तनैव रूपेख 

तचिव्र>ः पुरुषा्धतवं युक्तम् $ अत एव भदु-खं मा भुञ्जीय”? इति प्रान 

&्याप्रासरं दृश्यते, तच्च दु.खभोगनिततेः पुरुषाधत्वमन्यषतया न 

सम्भवतीति सैव खतः पुरुषार्थः ; दुःखनित्र्तिस्तु कण्टकादि नतिवत् 
ताद्््येन न खतः पुरुषाथः ! णवं सुखमपि न खतः पुरवा्चंः; किन्तु 
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तद्धोभ एवं खतः पुरुषत्वं धानोति । तदिदं द.खभोग निद्वत्तेः पुरुषा ्ेतवं 

योगमाप्ये व्यासद्वेरुक्र--“ तस्मिन् नित्रत्ते पुरुषः पुनरिदं तापत्रयंनं 

सुडक'"डऽति। अरत श्रुतावपि दुःखनिङ्त्ेः पुरुषार्घत्वं विषयतासम्बन्धेनेर्व 

बोध्यम् । तदैतत् योगवात्तिक्े प्रपञ्चितमस्माभिरिति दिक्) तदेवमनेनं 
सूतेण व्युद्धदयं सङ्पेणो दिष्टं, विस्तरस्वनयोः पश्चद्गिवितेति ॥ १ 

अतः परं वच्चमाणसख इानोपायव्य इखाकाह्काधं तदितरेषां उानो- 

पायलं ध्याचष्टे सूलजातेन-- ट 
( अथ दृष्टापायात् ह-खनिह्नच्यभावः ।- ) 

न दष्टात् तत्सिविः, निदत्तेऽप्यनुठत्तिदरश नात् ॥२॥ 
` लौकिकाद़ुपायाद्ननादैरत्यन्तदुःखनिघ्रसिसिडिर्ना सि, कुतः ? घना- 
दिना दुःखे जित्रत्ते पञ्चाद्ननादिकये पनरपि दुःखानुच्र्तिदशनादित्यघः। 

तधा च श्ुतिः,--““त्रखतत्वख तु नाशाऽसि वित्तेन” ( वरद्० उ० रे 

प्र रेस ) इत्याद} २॥ 

, नन्वेवं घनादयज नस कुञ्नर प्रौ चवत् दुःख्ठानिवत्तकत्वे कथं तल 

प्रत्तः ९ तल्द- 

( अथ दृष्टोपायद्च सामयिकटुःखनिवत्तकत्व युक्तिः -- ) 

प्रालयडिकल्चुत्रतोकारवत् तत्पुतौकारचेष्ट- 
ि , नात् पुरुषा थ॑त्वम् ॥ ३ ॥ 

दृष्टसाघनजन्यायां ठःखनिचरत्तावत्यन्तपुरुषाघेत्वमेव नासि, यथा 

कथञ्चित् पुरुषाधैत्वं तुं ् रख्येव $ कतः ? प्रात्यद्धिकस्य चु टुःखस्य निर 

करश॑वदरेव तेन धनादिना दु.खनिराकरणस्य चेष्टनादन्वेषणादिव्यथैः $ 

अतो घनाद्यजेने प्रतरत्िरूपपदयते इति मावः। कुञ्जरशौचादिकमेम्या-~ 

पातदुःखंनिवत्तकतया मन्दपुरूषार्यो भवव्य वेति 1 ३॥ 

स च टृष्टसाघनजो मन्दपुरुषार्यो विज्ञय इत्य! द-- 

॥ ` ( अ्रघ दृष्टोपायसख ईयत्वसमघनम् !-- ) 

सर्वासम्भवात्, सम्भवेऽपि सत्वासम्पवाङ़यः 

प्रमारकुशले; ॥ 8 ॥ 

1 

नः 



प्रचमोऽष्यायः। {११९ 

ख च टृष्टसाघनजो दुःखप्रतीकारो दुःखादुःखविषवेकश्रासराभिन्नयो 

डःखपच्चे निचेपखौयः। कुतः ? सर्वसम्भवात् सवंदुःखेषु दष्टसाघनेः 

मअतीकाष्रासम्भवात् ; यत्रापि सम्भवः ततापि प्रतिग्रदपापात्यद्ःख्ा 

वश्यकचमाद, सम्भञेऽपोति) सम्भवेऽपि दष्टोपायनःन्तरौयकादिदुःख- 

सम्पर्कावश्यम्भावादित्यधः \ तथा च योमसू--“परिखास-ताप्न स्कार 

दुःखे ल्िविरोधाचच सर्वभेव दुःखं विवेकिनः" ( साध° पा० शस ) 

इति \ 8॥ 

ननु टृष्टसाघनजन्ये सवस्मिनेव दुःखप्रतील्रारे इःखसम्भेद नियमो; 

$प्रयोजकः । तथा च स्म्येत-- 

“यन्न दुःसन सम्भिन्न न च ग्रस्तमनन्तरम् । 

अशभिलाभोपनौतं च तत् सुखं सखःपद स्पदम् ॥*? 

इति ? तलाद्-- 

( अत्यन्तल-खनिव्न्तौ दृष्टोपायानाससाध्यतानिद शः ।- ) 

उत्कर्बाटपि सोल्तस्य, सर्दत्कषश्चुतेः ॥ ५ ॥ 

टृष्टसावनासाध्यख मोचसख दृष्टसाध्यराज्यादिम्य उक्तर्षात्, तेषु 

दुःखसत्ता अवधाय्यैतते । अपिशब्दात् तिगुणालकत्वादैरपि । समेचस्योत्कष 

मायं सर्वोत्कवश्रुतरिति-“न दइ वै सशरीरस्य सतः प्रियाग्रिययोरप- 

इतिरासि । अश्ररौरं वाव सन्तं पाप्य न स्यशत. ( छान्द. ट अर 

१२ ख० ९ ० ) इत्यादिना विदे व्यखोत्कषश्रुतेरित्ययः ॥ ५ ॥ 

ननु मा भवुतु इष्टसाघनादत्यन्तडःखनित् तिः? अदृदटसाधनात् तु 

त्रेदिकक्मणः खात् ; “अपाम सोममखुतः ्रमूमः? ( अधर्वशिरः० २।३ ) 

दूल्यादिश्रुतेरिति ९ तल्गह-- 

( अत्यन्तटुःखनिदरत्तौ अदृष्टोपाय्रानासपि असाध्यतानिद् शः ।--) 

अविशेव्रश्चोधयोः ॥ £ ॥ 

उभयोश्च टृ्टादृष्टयो रत्यन्तदुःखनिल्च्यसाघकत्वे यथो क्ततडतु्च 

चूवि्नेष एव मन्तव्य इत्यधेः । एतदेव कारिक्रायासुक्तम्-- 

श्ृषटवद्ालुख्विकः, स विशुधच्तया तिशययुक्तः 
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इति । गुरोरतुश्रूवते इत्य॒हुघ्रवो वेदः; तददिदितयामादिरानुश्रविकः। 
स॒ दृष्टपायवदेव अग्रुङया दिसाःदिपापैनः, विनाणिसातिश्यफलकत्वन चै 

युक्त इत्यथैः । नतु वैषदहिंसरयाः प्तपयजनकत्वे वलवदनिष्टाननुबन्धौष्ट- 

साधनत्वरूपख विष्यर्धखानुपपत्तिरिति चेत्१ न; वेघदिसा- 

लन्यानिषटय इष्टोत्यत्तिनल्तरौयकत्वेने त्पत्तिनान्त रो यकटुः खा धिक- 

हःखाज नकत्वरूपसख वक्ञवट् निष्टाननुवन्धित्वख विष्यं शख्याचतः ' यत् तु 

व्रेघददिताऽतिरिक्रदिसाया एव पापजनकलत्वमिति, तदसत् ; सङ्गोन् 

प्रसम{साभाषात्, युविणिसयटोनां सखवपऽपि यु्रादो ज्ातिवघादिग्रत्यवाय्- 

परिहाराय प्रायश्ित्तग्रवरणाच्ः, 

+'तस्म त् याखाम्यद्धं तत ! दृष्टेमं ठःखलतननि्िम् । 

लैयौधफ्नवर्मादटपर क्िम्यवःफलसन्धिभम् ॥*? 

द्रति साकंश्डेयवचनः स्र । "सद्धिसम् सवमूतान्यन्यव तौचभ्यः?( छान्दो 

८श्र० शख० १) दति श्रुतिस्तु वेवातिस्क्तिह्धिसागिततेरिष्ट- 
साध्रनत्वनेव वत्ति, न पु वैधर्िंसाया जलिषटस्लाषनत्वामावमपौत्यादिकं 

सोगवासिर द्वयमिति रिर्। 

न ॒वोर्मखा न प्रजया चनैन त्थःभेनैकैऽ्टतत्वमानश्चुः"” 
( घद्धनारा° १०१ >) इति। 

शतमेव विदित्वाऽनिष्टयुपरेतिः स्ण्यः पन्या विद्यतेऽयनाय" ( श्रताश्च? 

1६) इया (दयरुतिषिसेप्रेन तु समनलपानादिभिरण्टतत्वं* गौखभेव 

सन्तव्यम्- 

“च्रामूतसंघवं खः(नमब्ृतत्वं {इ भाष्यते? 

इति किष्ट्ुबुराखःत् ! ६ । 

तदैवं दृष्ट"ृष्टोपःयवोः साक्षात् परसषुरुष र्घासाचनत्वे सात 

'तदुषायाकाङ्यां ` तिवैज्दप्नमुपायो वेक्तन्यः। तत विवैकञ्ानम्ः 

विवेकाख्यडुःखडत् कछ रदरव खानोप।य इत्या शयेनाद्एवपि विवेकरमेवेतस्- 
पतिधिश्रेन देयडेतुतय परिञेषयति प्रघट्केन-- 

( खभावतो बड़ख मोच्साघनोपदेश्मभःवः ।-- ) 

जर खभावतो बड्म्य मोल्लस्ाधनोपदेशविधिः } 9 ॥ 



ग्रसनो ऽच्याचः 1 [१8] 

इःख त्यन्त नित्रतेर्मो चत्वसखोक्ततया बवन्धोऽतर दुःखयोगर एव, ठस्य 

नम्धस्य पुरुषे न सखाभाविकत्वं वच्यमासलक् ख्मःस्त, यतो न सखमभाकव्तो 

वदस्य मोकाय सावनोप्रहेशखखय ओ्रोतख विधिरनुषानं नियोज्यानां घटते ; 

न च्म्नेः सवाभाविकादौष्णान्मोचः सम्भवति; खाभ।विकसख यावदू- 

द्रव्यभा विन्वादित्यघंः। तदुक्तमीश्चरगोतायाम्- 

“यद्यात्मा मलिनोऽखच्छो विकारो खात् खभावतः । 

न ड त मवेन्बुक्तिजैन्मान्तर एतैरपि \” 
इतिः यल्ित् सति कारणविलन्बादिलम्बो यखोत्यत्तौ न भवति, 

तख तत् स््राभाविकमिति खाभाविकन्वलक्तणम् ¦ ननु सर्वदोपलम्भापत्ते- 
टुःखख खासाविक्रन्नएडैव नास्तीति चैत् ? न; टिगुरात्मकल्न चित्तख 

दुःखस्वभावत्येऽपि सल्वारिक्येनभिभवात् सद् दःखानुपलखिवदएलनोऽपि 

तदनुप्लस्ितम्भवात्, इ.खष्टाभः विङत्ववादिभियां इश्चित्तसयेवाल तऽभ्युप- 

गमाच्च । अ्रथेवमालनाशादैव मोचीऽस्विति चैत् ?न; अददं वद्ध विमुक्तः 

स्पाभिति बन्धसएमानाधिकरख्यनेव मोचय पुरपायैत्वादिति + ७॥ 

भवत्नननु ठानं, तेन किम् ? इत्यत अ!दइ-- 

८ खभावसे कड प्रोदसाध नोदय वेफल्ये कारणमिदं ष्टः ¦ -- ) 

स्वभावस्य नपा व्रत्वाद्ननुदष्ानलत्तणम- 

प्रानम् }॥ = ॥ 

सखरमावख यदहुव्व नाविच्ासोक्नाखम्भवेन तत्छाधनःयदेश्ुते- 

ननुष्टानलच्चणमप्राम्ग्ख्छं स्यादिव्यधः ॥ ८॥ 

ननु श्रुनिवलारवानुटानिं स्यात् ? तञह- 

( वैफस्पे वःरखान्तर निदं एः ।-- ) 
क त > 

मशच्छोपदेगविधिः, उपरटि्टेऽप्यनुपटेश्चः ॥ < ॥ 

नाशञ्याय फरायोपदेद्सनुप्पनं सखन्भवति, यत उपदिष्टपि 

विदितेऽप्यशक्यस्मैपाये ख उपदश्य न् भवति, जिन्त्परैश्भास एव, 
<्नाचितम्ं वेदोऽपि न वोचयदि"" इति न्दायोदिव्यघ्; ॥ ९ ॥ 

त्त्र शङ्ते- 

सा--२े 
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( खाभातिक्षख -पन्ययामःते घ्रान्त निर् शः ।-- ) 

शर्त पटबत् वौोजवद्धेत् ९ ॥ १० ॥ 
ननु स्वाभाविकखाप्यपायो दृश्यत, यथा शुक्तपटय स्वाभाविक 

शक्तय दा¶णए्यनोयते, यथा च वौजद्य खःभाविक्ष्य रर शक्रिरग्निनप 

अणनोयते , अतः शुक्घपटवन् वो जवरच्च खःमाविकख वन्वखप्यपायः पुरषे 

सम्भवतोति तरव तत्ाध"गोपदेशः स्यादि चेत् ? इत्यथे; ॥ १९ ॥ 
समाघत्त- + 

( स्दाभविकख अपरवननौयत्वे समाधानम् ।-- ) 

शतु टबानुद्धुवाभ्यः नाद्र्योपदेशः ॥ ११॥ 
उक्तटृ्टान्टथोरयि नाश्रनयाय स्वाभाविद्धायपःयोपदैसो लोकानां 

अर्वति $ कुतः ? एच्छलवानुदध राभ्याम् । दष्टान्त्तयै दि शेक्तादेरावि- 
मा त-तिलेभायषदित सवतः, म वत श्रौह्ाद्रुरश्यौरमावो भवति, 

रजका द्व्यापारैने) गिसङ्गसादिनिश्च रक्तपट-भृष्टकोनयोः पुनः श्या 
ङगप्तयाविर्भावःटिन्यः। येवं पुरपेऽधि दु.खुशक्तितिरोरपवे एव 

मोदःऽस्विति चेत् ¶ न $ इखात्यन्तमिष््तैरव कोक पुरूषायेत्वालुभवरत्, 

अुति-स्पन्योः पुहमायत्वसिदेश्च, न दु इष्टान्तयाप्वि तियेभावमातवसखेति | 

किञ्च, ट-खंग क्रितिर'भावर्णापरख मःचन्वे कदा चित् योगोश्ररसङ्कल्{दिना 

श व्युद्धवसय भृष्ट वौज वव सुक्तेष्वपि सच्मवेनाचिम।्ापत्तिरिति  ११॥ 

स्वभावतो बप्ं निराक्तत्य नि्ित्तभ्योऽपि वन्धमपाकर्योति चूल- 

जातन । पुरुषे दुःखस्य ने भि{तिकल्ऽपि जानादुपाये्रयत्वं न घटेत, 
अनएज नावख्यतृच्मटुःखख युपयद्व्यमा वित्वा दित्याश्वैम नेमिततिकतवः 

जिर क्ियत- 

( पुरुषख कोसजि{नित्तकवन्डाभादः ।-- ) 

न॒ क्रालयोगदः, व्यर्पनी नित्यस्य सव- 
ष म्यन्छत् ॥ १२॥ 

नापि कालसम्बरन्ध निसिचकः पुरुषस वन्वः ! कुतः ? व्यापिनो नित्यख 

क्षालख र्वावद्छेदेन सर्वदा मुलयुक्तसवःलपुरुषसम्नः्ात् सर्वावच्छैदेन सदा 



प्र्मोऽच्यायः ) [१५] 

सकलपुरुषाणां व न्धापत्तरित्ययः। अत्रच प्र्गरगे काल-टे्-कर्मादोनां 

निमित्तन्वसामान्यं नापलव्यते, श्रति-स्यति-दुक्तिभिः सिइन्वात् ; किन्तु 

यत् नैमित्तिकत्वं पाकजरूपः {दि वन्िमित्तजन्यत्व तदैव बन्धं प्रतिषिष्यते, 

पुरुषे बन्धस्यौपाधिकत्वास्यपममात्। ननु कालादिनिसित्तकत्वेऽपि 
सदह काव्यन्तरसम्भरकासम्ध्रदाभ्यां व्यवखा खादिति चत् १ एवं सति यत्- 

संयागे सत्यवद्यं वन्धततेव संहक!{रिणिं लाघवात् वन्धो युक्तः; युरुषै 

वन्धव्यवद्ट(रस्यीपाधिकत्वनःप्युप्रपनेरि ति क्रतं नैमित्तित्नेति ॥ १२ ॥ 
( पुरुषस्य ₹एनिसित्त कवन्धासावः ।-- ) 

न देशयोग तोऽपि, अस्मात् ॥ १३ ॥ 

देशयोगतोऽपि न वन्धः; कुतः १ अस्मात् पूर्वम् तोक्तान्यक्तासुक्त- 
सर्वपुरुषसम्बन्धात् सुक्तस्यापि वन्धापत्तेरित्यधः ॥ १२। 

( पुरुषस्य अर्य {नमित्तक वन्धामावः ।-- ) 

नावश्धातः, देदहघमलात् तस्याः ॥ १४ ॥ 
सङ्कःतवि्चैषकूयताऽऽख्या टेरूपा या अवस्था न तत्निभित्ततोऽपि 

पुरुषस्य वन्धः ; कुलः १ तस्या अवरःणाया ङेहधर्मत्वात् = तअरचेतनधर्म- 
त्वादिव्ययेः) अन्यघम॑स्य साच्चादन्यवन्धकतेऽतिप्रसङ्गात् सुक्तखापि 
जन्तापत्तेरित्यघंः ! १४ ॥ 

ननु युरूषस्याप्यवय्थःयां किं वा धकम् १ तत्राद-- 

( अवस्थानिमित्तकवन्धाभावत्वे हेतुनटे शः !-- > 

असज्ञेऽयं पुरुष इति ॥ १५॥ 
इति-शन्दो डत्वे । पुरुषसयासंङ्चाद्वखाया -टेद्दमात्रधमत्वमिति 

पवसू्ैणान्वयः । पुरुषरखावसारूयविकारस्वोकारे विकार शतुसंयोगाख्यः 
सङ्क; प्रसन्यतेति भावः! असङ्त्वे च श्ुतिःः-- “स यदत किञ्चित् 

पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवति असङ्गो ददययं पुहषः?? ( ० उ० 8।३।१५् ) 

इति । सङ्श्च खंयोगमाततं न भवंति, काल-दे शसम्बन्धसख पूवसुक्तत्वात् 1 

श्रुति-स्मृतिषु पद्मपतस्थजलेनेव पद्रपतस्ासङ्तायाः पृरुषासङ्ता्यौं 

दृष्टान्ततागवश्छच्च ॥ ११ ॥ 



[१६] साद्वनदश्नम् 1 

( क्म नि मित्तकढबन्धाभवत्मं हेतुनिट् शः ।-- ) 
0 क क, 

न कमणा, अन्यधमत्वादतिप्रसक्लेश्च ॥ १६॥ 

न दहि विदहितनिषिद्धकमणाऽपि पुरुषस वन्धः, कमशामनास्- 

धमत्वात् अन्यधमण साक्ताटन्यसखय बन्धे च भुंक्तसयापि कन्धापत्तेः ! 

नचु सखलोषाधिकमणा बन्धाङ्गोकारे नायं दोषः ? इत्याशयेन डन्वन्तर- 

ष्ट, अतिप्रसक्तश्रेति प्रलधादावपि ङखप्रोगरूपवन्धापरेश्येत्यथेः 
स इका्यन्तर विलम्बतो विलम्बकलयनं च प्रागेव निराक्ततं “न 

कालयोग-”> ( १२ सू० ) इत्यादिसूते इति । १६1 
न्वं दु.खधोगरूपोऽपि बन्धः क्मसामानाधिकरस्वातुरोधैन 

चित्तदेवास्तु, दःखसख चित्तघरतायाः सिडन्वात् ; किमथे पुरुषखापि 

कल्प्यते वन्धः ? इत्याश्ङ्मयामाइ-- 

८ बन्धस्य चित्तधमेत्वस्तौकारे अनुपपत्तिः ।-- ) 

विचिचभोगानुपपत्तिरन्यधमंत्वे ॥ १७ ॥ 

टु.ख पो गरूपवन्धख चित्तमालघर्म॑त्वे विचित्नभोगानुपपत्तिः । पुरुषखं 

दि दु.खगोगं विनाऽपि दु.खाक्तात्कराख्यमोगस्तौकारे खुवैपुरुष- 

दुःखादौनां सर्वपुरुषभौयता खात्, नियामकाःभाकत् $ ततश्च अयं 

ट्ःखभोक्ता अयं च सुखभोक्तत्यादिरूपभोगवैचिघरं नोपपेतेत्यथेः। अते 

भो गठेचित्रोपपत्तये भोगनियामकलनया दुःखादियोगरूपो बन्धः पुरुषेऽपि 

स्वौकाव्यैः) स च पुरुषे दुःखधोमः प्रतिविग्बरूप एषेति प्रागे- 

वोक्तं, मरतिविम्बश्च स्वोषाधिद्तेरेव भवतीति न स्वपुंसां सवेदु.खमोग 

इति भावः चित्तघ्तत्तिवो्े पुरुषस्यानादिः स्वस्वामिभावः सम्बन्धोः 

हेतुरिति योगभाष्यादयं स्िद्वान्तः सिद्गः। चित्ते च पुरुषस स्वर्त्वं 

सखभूक्तव्त्तिवासनावक्वमिति । यत् तु चित्तरधैव बन्ध- मो चौ, न पुरुषस्येति 

शुति-स्मतिषु गोयते, तत् विम्बरूपटुःखथोगरूपं पारमाथिकं बन्धमादायंः 

वेध्यम् ॥ १७॥ 

साचात् प्रक्रतिनिमित्तकत्वसपि बन्धसापाकयेति- 



प्रथमोऽष्यायः । [१७] 

( प्र तिनि मत्तक वन्धामाते डनुनिद शः ।- ) 

प्रकतिनिवन्धनाचेत् ? न; त्या अपि पार- 

तन्तस् ॥ १८५ 

ननु प्रक्रतिनिभित्ताइन्धो भवत्विति चैत् १ न $ यतस्तसखा अपिं 

बन्धक संयागपारतन्त्मृत्तरत्र वच्यमाखमस्ति। संयोग विग्रेषं विनाऽदि 

वन्धकत्वे प्रलयादावपि इःखवश्वप्रसङ्गादित्यघैः! "प्रक्तिनिवन्धनाः 
चत्? इति पाठे तु-प्रक्रतिनिवन्धना चैत् घन्धनेव्यर्धः ॥ १८ ॥ 

अलो यत्यरतन््ा प्रजतिवन्धकारणं सम्भतरेत्, तस्मादेव संयोगविशेषा- 

दौपाचधिको वन्धः, अग्नियोगाज्जलैष्णाररदिति खःसरन्तरनेनैव ग्रस. 
नान्तराले एवावघारयति- 

( पुरुषग्य ब इत्वे पक्तलिसं गस इहनुतपनिर्देशएः -- ) 

न निद्-श्-बुद्ध-सुक्तखभावस्य तद्योगः, 
तद्योगादते ॥ १६ ॥ 

तस्मात् तद्येगःटते व्रक्रतिकंयोगं विना न पुरुषस तद्योगो बन्ध- 

सम्पकरऽस्ि, अपि तुम एत्र बन्धः, वन्धयोपायिकत्वलाभाय नञहयेन् 

वक्रोक्तिः यद डि वन्धः ग्रक्लतसयोचजन्यः खात् पाकजरूप्वत्, तदा 

तंददेव तददियोगेऽप्युवत्तेत । न च दितौयच्चग्पएटैदु.खनः कत्वं कल्यं, 
जारणना शस्य काव्येनाशकलः्याः ज्ञु ्रत्वन तेनेवोपपत्तवस्माभिस्तद्- 

कल्यनात्। ठति द्ःखादेरुपष्द्ानम् ; अती दौपश्िखावत् 

चंणभङ्राया व्रतरागुविनशितेनेव तद्रमणां दुःखेच्छादौनं विनाशः 

सम्पवतोति ; अतः प्रक्तिवियोगै बन्वाभावादौपाचिके एव वन्धः, न तुं 

खामाविको जेनित्तिको षेति। तथा संयोगनिद्व्तिरेव साच्षाद्ानोपायं 

दत्यपि वक्रोक्तिफलम् । ता च खतिः-- 

“यद्या व्वलदृग्यहाश्विष्ट-ग्टहं विच्छिय रच्यते । 

तथा सदोषकतिः विच्छिनरोऽचं न शोचति 

इति! वैशेपिकाखाभिव पारमाप्िको दुःखयीग इति भ्रमो मा 

भूदिगेनदये निन्येव्यादि । यथा खभावशुद्ख सटिकख रःगयोग 



[१८] साद्धगदशचनम् । 

न जपायोम विना घटत, तथैव नित्यगुद्रादिखम\वसख पुरषसयोपाधि- 

संयोगं विन दुःखसंयोगो न घटते, सवतो हुःखायसम्भवादित्यथे : । तदुक्तं 

सौर- 
“ग्या डि केवलो रक्तः स्फटिको लच्यते जनैः 
रञ्जकाद्यपधानेन तदत् परमपूरुषः ॥ 

ईति) नित्यत्वं कालानवच्छिन्नत्वम्। शुद्वादिस्वभावत्वं च निद्य- 

शुद्धत्वा दिकम् ; तल नित्यग दत्वं सदा पापपुश्वगून्यत्वम् । नित्यवृद्त्वम् 

अलुप्चिदरूपत्वम् । नत्यमुक्तत्वं सद्! पारमार्धिं कडुःखायुक्तत्वम् । परतिविन्ब- 

रूपदुःखपरो गक्वपारमार्थिंको बन्ध इति भावः । लनो नित्यश हत्वादौ 
च श्रुतिः ५त्रयमा्मा सन्मालो नित्यः शुद्धो बुद्धः सत्थो मुक्तो निरञ्जनो 

विभुः" ( सिं° उ०° <ख० ) इत्यादि । 

नन्दस्य मननग्णस्वत्वादतार्धं युक्तिर्पप वक्तव्येति चैत् ? सत्यम् ; न 

दृदृयोगख्द्योगाृतेः इत्य नेन नित्यशुद््वादौ युक्तिर्युःपैव ; ̀ तथा हि 

अलमनि निव्यन्व-विभुत्वादिकं तावत् न्यायदिदनैष्वव रणधितम् । तल 

नित्यस विमोरालनो यदृयोगं विना दुःखा्यासिलरिकपरेर्योगो न् 

भवति, तेवान्तःकरणस सवसम््रतकारणस्य तद्पः तनकार णत्वमेव 

युतं, लाघ यात् ; स्वैविक।रेष्वन्तःकर श्यैवान्वयव्य(लरेकाभ्याच्च । न 

पुनयन्तर्विकारेषु मनसो निमित्तत्वम् आलनश्चोपादएनलवे बुक, कारणद्यय- 

कल्मने सौ १व।त् । नन्वहं सुखौ दुःखो करोमौव्यदनुभवादालमनौ विका- 

रोपादानत्वसिडिरिति चेत् न; अददं गौर इत्वर शतःन्तःपाति- 

त्वना1प्रःमाण्यशङ्कास्कन्दितितयोक्तपत्य्चाणासुक्ततर्कानुगर दरौतारुम नप चया 

इर्बलत्वात् । आलमनश्चिन्मालल्वे तु युक्तिरगरे वच्यते इति दिक् । 

अख सूत्येवाथैः कारिकयाऽ्यक्तः,- 

«तस्मान् तत्य गाद चैतन. चैतनावदिवि लिङम् । 

गुणकत्तत्वे च तथाः कत्तव भवल्युदासोनः ॥ 

दति! कत्तत्वमल दुःखित्वादिसकलविकारोपलकच्णम् | तया 

सोगशूतेऽप्यख सूतसेवाथं उक्तःः--“द्रषट-टश्ययो; संयोगो डेयदेतुः” द्रति 
केतायां च~ 



ग्रघमोऽध्यायः } [१९] 

“पुरुषः ्रक् तिया दि भुङ्क्त प्रक्रतिजान् गुखान्"” ( १२अ० रशे ) 

द्रति। ग्रञ्ञतिस्थः प्रक्रत संयुक्तः! तधा चश्रुतावपि- 

«आलेन््रिवमनोयुक्तं भो क्ेव्यादमंगौ षिण"? ( कट० ३1४ ) 

इति! नच कालादिवदैव प्रक्तिसंयोगोऽपि सुक्तामुक्तपुरुषस!चारण- 

तया कथं बन्धद्तुरिति वाच्यम् $ जन्मापरनामरः स्वष्ववुभ्भिएवापन- 
प्रकतिन्लंयोगविग्रेषसेवाल „ संयो गशब्दा्चत्वात्, योगभाव्य व्यारेसथा 

व्याख्या त्वएत्, वु ्वघयुपाधिनैव एुरुपे दःखयो गच्च । वेगेभिकादिवदेव 

भोगञनकनाऽवच्छदकत्नान्तःकरणसंयोगे वैजात्यं चास्माभिरपौष्टन् $ 

अता न सुषुद्धष्दौ बन्यप्रसक्ः। स्रस्भुक्त्त्तिवामनावदयत्कि्चित् 

छसि-त्टस्ारग्रवःद्योऽष्यना दिः ; अतः सखस्वामिभावव्यरवखिटिः 1 कश्चित् 

तु प्रछ्नति-पुरुषयोः संयोगाद्ग करे पुरषस परियाम-सङ्खो पक्षव्येखाताम् $ 
अतीऽवाविषेक एव योगशब्दाः, न तु संयोग इति । ठन्न $ ^तदूयोगो- 
इप्यविवेकात्? ( ११४५ ) इति पूत्ेटाञविक्ख योग इ८ुताया एव 

सूब कारेण वच्यम!णत्वात्, “ख .स्लामिश्क्च): स्वरूपीप ८. दनुः योगः? 

( साघ० पा० २२ सूर) “तख इतुरविद्य,? ( सगघर पः० रसू) 

इति सुताभ्यां पातञ्चलेऽपि संयोगदेपुत्वस्येा विचघ्या उन्ल-च । किच्च, 
विवेकाभा९रूगय्ःविवेकस्य सं व्रगत्वे प्रलयादःवदपि यमनि- पुरुषसयोग- 

ससेन माग, यापत्तिः। मिच्य(चानरूपसखः{वेकख च रु पमल आला- 

शयः, पुम्प्रततितंवोगम्यान्नपनप्द् इतुत्वादिति | ट्शरविवेका तिरिक्तौ 

योगौ वक्तव्यः, स च संयोग एव, अन्यस्याप्रनाखिकत्तान् ¦ ‹प्रगञ्चन 

परिणामः, सासान्यसुशातिरिकधर्मोत्यच्येव परिःए९भत्वव्यकहारात् $ 

अन्यथा कूटस्थस्य सवैगतत्वरूपविभुत्वानुपचेः ! नापि संयौरमःतं सङ्क, 

परिशासदेतुसंयोगखेव सङ्शएब्दा थेताया वक्तव्यत्यःईदिति 1 
नतु तथाऽपि कथं निव्ययोः प्रकति-पुरुषयोम्द्ादिडेतुरनिवंः 

संयोगो घटत इतिं चैत् ? न; म्रक्रतेः परिच्छिक'परिच्छिन्िावविघगुण- 

समुद्ायरूपतयाः प्ररिच्छिनगुणावच्छेदेन पुरुषरछयोगोव्पत्तेः सम्भवात् 5 

शुति-खतिषिडन्वात् प्रकतिघंयोग-चोभयो रिति । एतच्च यौ मवेषत्तिके 
प्रपञ्चितमस्माभिः। 



६२०} साडगदशेनम् । 

अपरस्तु भोग्य-भोलयोम्यतेकानयोः संयोग इत्याह । तदपि न ; योग्य 
ताय नित्ये ्ाननिवल्यत्वानुपपत्तः । अनित्ये किमपराडं संयोगेन १ 

परिणामित्वापत्तेः समानत्वात्, भोग्य-भोक्त योग्यतायाः संयोगरूपत्वस् 

सूल्मादिष्वनुक्तत्वेना प्रामाखिकत्वाच्वेति $ तस्मात् संयोगविशेष एवात 

बन्धाख्यदे घदेतुतया सूतकाराभिप्रेत इति खयं बन्धदेतुर वेधारितः ॥१९॥ 

दानीं नास्िकाभिप्रेता अपि बन्घदेतवो निराकत्तेव्याः । तत- 
“तड्भिन्नो द शवलोऽहयवादौ विनायकः^ ( इत्यमरः ) 

इत्यनुप्रःसनादिसिडाः चिक विन्तानालमवादिनो वौद्प्रभेदा एव- 

माहुः+--“नाल्ि प्रज्त्यादि वां वस्वन्यत्, यैन तद्खंय्ोगादौपाधिक- 

स्ताल्िको वा बन्धः खात्; किन्तु चणिकविक्ानसन्तानमालम हितीयं 

त्म्, अन्यत् सवं सांहत्तिकं, संठत्तिश्ाविया मिषच्याक्ननाख्या, तत॒एवं 

बन्धः” इति । तथा च तेरक्तम्-- 
“अभिन्नोऽपि हि बुद्धा विपर््यासनिदश्नैः | 
ग्राद्य-ग्रादकसंवित्ति-सेदवा7नव लद्यते ॥? 

इति । तन्वतमएटौ निरा क्रियतै- 

( विदखानिमित्तकवन्धाभावे हेतुमिदं शः! -- ) 

नाविदयातोऽपि, अव्तुना वन्धायोगात् ॥२०॥ 
अपि-ब्दः पुर्वाक्तकालःयपे द्य ! अविदातोऽपि न साताहन्धयोगः; 

अद्वैतवादिनां तषा वयाया अथ्यवस्तुत्वेन तयः बन्वानौ चित्यात्, न दि 

स्लाप्ररञ्ज्वा बन्धनं टृष्टसित्यथः । वन्धोऽप्यवाख्तव इति चैत् १ न स्वयं 

सूलकारेण नि राकरिष्यमःखत्वात्, विद्ध नादैतश्रवखैत्तरं वन्वनि्त्तयै 
योगाभ्यासाभ्युपगमविरोधाच्च, वन्धभिध्यात्वयवणेन वन्धनिह्याख्य- 

फलसिडत्वनिश्चयात् तदथं बह्ायाससाव्ययोगःङ्गनुष्टानासम्भवा- 

दिति।॥२०॥ 

( अविद्याया वस्तुत्वाङ्गी कारे टोषनिदंशः - ) 

वस्तुत्वे सिडान्तहानिः ॥ २१॥ 
यदि चावि्ाया वस्तुत्वं खोक्रियते, तदा स्वाभ्युपग्रतखाविदया- 

ऽच्तत्वस्य इानिरित्ययं; 1 २९॥ 



प्रधनोऽष्यायः। (२१) 

( अविद्याया वस्तुत्वाङ्ञोकार दोषान्तरनिदशः {-- ) 

विजातीयदे तापत्तिञ्च ॥ २२॥ 

किञ्च, अविद्यायां वस्तुते दशिकविद्वानसन्तौनादिजातो्यं दतं 
प्रसज्येन, तच्च भवतामनिष्टमिव्ययः। सन्तानान्तःप.तिव्यक्तोना- 

मीनन्तयात् सजा तौयदेतमिष्यतं एवेत्याशयेन विजातौधेति विश्चैषणम् । 
नन्वविद्याया अपि ज्ञानविग्चैषन्वादविद्ययाऽपि ककं विजातौयद्ेतमिति 

चेत् ? न; चनरूपाविद्याचा वन्धोत्तरकालोनतया वासनारूपाविद्याया 

एव॒ तेवेन्धदेतुत्रा्युपंगमात् $ वासना तु ज्ानादिजातीयेवेति। 
एभिश्च सूतर्रद्यमीर्मासासिडान्तने निराक्रियत इति अमो न कर्तव्यः, 
ब्रह्ममोमासायां केनापि सूत्रेणाविद्यामातरतो बन्धस्यानुक्तत्वात्, 

«अविभागो वचनात्" ( बे° सू° ४।२।१६ ) इत्यादिसूत्रे त्रह्ममोर्मासाया 
अभिप्रतस्याविभागलच णदेतस्यावियादिवास्तवत्वेऽप्यविरो धाच्च ¦ यत् तु 
वेदान्तित्रवाखामाधुनिकख मायावददखात लिङं दृष्यते, तत् तेषामपि 
विन्नानवाखकरैशितया युक्तभेव-- 

«“मायावादमसच्छास्वं प्रच्छन्रं बोडभेव च| 

मयेव कर्शितं देवि ! कलौ ब्राह्म णरूपिण 1” 

इत्यादि प्रद्यपुराखख्यश्िववाक्यपरम्यराभ्यः $ न तुं तत् बेदन्न्तमतं-- 

«वेदा्यवन्मदा्यास्लं मायावादमदेदिकम्?” 

इति तदाक्यरेषादिति। मायावादिनोपत्र चन साक्षात् प्रतिवादिलव, 

विजातोधेति विश्ैषणवेवर््यात्, मायावादे सजतौयादै तखा्यनम्युप- 
गमादिति; तस्मादल प्रकरणे विक्वानवादिनां बन्धडेतुव्यवस्यैव 
सोचचाननिराक्रियते) अनयैव च रौत्या नदीनानामपि प्रच्छनरवौद्धानां 

मायावादिनामविद्यामाल्खय तुच्छसख वन्धडेतुत्वं निराक्रतं वेदितव्यम् ) 

अस्मन्मते त्वविद्यायाः कृूटस्यनित्यतारूपपारमाथिंकल्वाभावेऽपि चटादि- 
बहास्तवत्वेन वच्यमाणसंयोगदारा बन्धडेतुत्वे यथोक्तवाचाऽनवकाश्रः! 

एवं योजमते ब्रह्ममौमां सामतेऽपोति 1 २२५ 

पनः शङ्ते- 



[२२] साद्यद्थः,् । 

( अविद्यायाः सवरूपविचारे उङ्ावतारखम् ।-- ) 

विक्द्वोभयरूपा चेत् ?॥२३॥ 

नमु विक्ड़ं यदुभयं सदसच्च सदसदिलचणं वा तदरूपेवावि्या वक्तव्या $ 

तोन तवा पारमाधिकादवितभङ् इति चैत् १९ इव्यधः। स्वयं तु ् षद्सच्चं 

प्रपञ्चस्य यद्दच्यति, तत्र॒ स्वस्व व्यक्ताव्यक्तत्वरू पत्वादिस्द्धे एव नं 

भवत इति संचयित्, विरुदपदोपादानम् । २२ ॥ 

पररिदिरति- 

( अविद्यायाः खरूपविषयकग्रक्ापर दारः !- ) 

न तादक्, पदार्थाप्रतोतैः ॥ २४ ॥ 
सुगमम् । अपिच, अविवायाः साच्चादेव इःखयोगाख्यवन्धडेतुतवै 

न्नानेनाविदयाच्यानन्तरं प्रारब्वभोगानुपपत्तिः+ बन्पर्य्यायख दुःख- 

मोगख कारणनाश्रादिति। अस्मद्ादिमते तु नायं दोषः, संयोगदरेवं 

अविदयाकर्मीदौनां बन्धद्ेतुन्वात् ! जन्माख्यश्च संयोगः प्रारब्वघमार्धिं 

विना न नश्यतति ॥ २४ ॥ 

एनः ग्ङ्ते-- 

( अविद्यायाः सवरूपवि चारे शङ्कान्तरावतार णम् 1-- ) 
® 0 = ० „~ 

न् वयं षट्पदाधवादिनो वश्रैषिकादिवत् ॥२५॥ 

ननु वैशेपिकादा स्तिकिवन्न वयं षट्-षोडशादिनियतपदार्थवादिनः $ 

अवोऽप्रतौतोऽपि स्दसद्ालकः सदसदिलचणो वा पदार्थोऽवित्यभ्यु- 

पेयमिति भावः ॥ २५ । 

परिदरति- 

( अविद्यायाः स्वरूपविघयक्रशङ्ायां परिहारान्तरम् ।-- ) 

अनियतत्वेऽपि नायीौक्तिकस्य सङ्गः, अन्यथा 
बालोन्प्रत्तादि समत्वम् ॥ २६ ॥ 

पदायनियमो मास्त, तथाऽपि भावाभावविरोधेन युक्किविरुच्रय 

सद सद्ासकपद्ाधंस्य सङो भवद्चनमालाच्छिष्याणां न सम्भवति,अन्यया 



गरश्रमोऽध्यायः। ६२॥ 

बालकः्यक्खा्य्पह्छकख सङ्कहः स्यादन्यः । श्रुत्यादिकं ना स्मिथ 
स्फटं ना $ चु छ्िषिर षन च रन्दिग्धभुनेरर््यान्तरसिदिरिति भः 

"नचटरूपा न सदव लाद उवोभयासमिक । 

सदखङ्धपामनि दच्च मिष्य भूता सनगननो ॥ 

हत्यादिसौराटिवःकनां च्यमथः.- 

विक्ारडाननौं म प्रामषटरूपासरलनां प्रवासम्”? ( चुलिकोप० ३) 

द्त्यारियुधिरसिदा मःचान्यु प्रक्णतिः परमाैसतौ न मवति, पूर्व 
निनाररूपेः प्र तक्तणलपायात् । नापि परमार्यासतौ स्वति, अघेिन्या- 

का{रत्वेन श्रगप्ररृर्दिलक्णन्वार्। नापि तद्भग्र(-सक, विरोध); 

अतः सदरद्रास{िङच्छा सर्ेवेत्यदत्यवेत च निददा्योपदेषटमश्क्या $ 

सन्तु मिष्यामृत। लयःखव्यादइारिकासत्वव तमै, परिखणामि{नित्यतारूप- 

व्याव्रह्ारिकःच्व्व्रच चति । एनायं प्रवद्धयष्यम इत {दिक्।1 एतत्- 

प्रकरखेपन्य<पनि च सर्वाख्व ट्र तरहानःधूनिकेऽपि सायावादै 
योजयि ॥ २६ ॥ 

अपरे नाखिदा आदुः, दसिका वाद्धविपयाः सन्ति, वैषां 

वसनश्रा जोतख वन्धः” इति $ तन्पि यति- 

( द.सना रा तित्तक वन्ध दति गतनिराकरखम् 1-- ) 

नानाद्दिविषयोपरयागनिभिनकोऽप्यस्छ ॥ २७ ॥ 

अस्यात्मनः ग्रवाहरूपैरणनादिया विषयगासना, तन्धि{करटरऽपि 

बन्धौ न सम्भवृतौत्यघः। “निसित्ततोऽ्यखः इति पारस्तु 

छम दोनः ॥ २७ ॥ 

अत रैतुमाह- 

( वासन! जिभितकवन्धाभाये हेतुनिदशः !-- ) 

न वाद्याभ्यन्तरयोरूपरज्छो परद्धकमावोऽपि, देश- 

व्यवधानात् खश्श्श्य-पारलिघुचस्ययो{रि ब्र ॥२८॥ 
तन्मते परिख्छिो देद्ान्तःस् एवासमा 1 तखयाभ्यन्तरश्य न वाद्मविघयेख 

खदोपरज्यौपरङ्कभावोऽपि सम्प्रवति 3 कुतः; ? सखग्रस्य-पएटलिपृतस्यो- 



{२8 साङ्खगद नम् । 

रिव देशव्यवधानदित्यधैः। संयोगे सलयेव हि वासनाख्य उपरागो 

दृष्टः 5 व्रधा--सन्िष्ठा-वस््रयोः यधा वा पुष्य-फटिकयोरिति 1 अपि- ब्देन 

सखमतऽपि संयोगाभावाद्विः समुच्चीयते। सुगत्र-पःटलिपुलो विप्रकष्टो 

दश्विकैषौ \ २८ ॥ 

नतु भवतामि्दरियाणमिवःस्माकमालनो विषयदेशे गमनादिषय्- 

प्रयोगेन विषयंःपयगो व्यक्तव्यः ? तत्राह-- 

( वाखननिमित्तकवरन्धामावे इत्वन्तरनिदेशः 1 -- ) 

दयोरकदेशलब्योपरागान्न व्यवसा ॥ २९॥ 
दयी £ उ. सुता लमनोरेकस्मिन् विषयदैशे लब्डविघ्यःपरःगान बन्ध्- 

मोचव्यवसखय। स्यात्, सुक्तस्यापि बन्धापत्तेरित्यधः ॥ २९ ॥ 

अत .ङ्ते- 

( अदृ्टगिसिनकवन्धनाशङ्वतार णम् ।-- ) 

अदटषटवशाचेत् ?॥ २० ॥ 
नन्वेकरेपरसन्बन्धेन दिबयसं य गसाम्येऽप्यदष्टवृशादैवोपराग्ल.भ दरति 

चेत् ? इल्यः ॥२०। 

पररिदरति-- 

( अदृष्ट{न सित्तकवन्धन इ्ङ्ापरि हारः ।-- ) 

न॒ दयोरेककालायोगादटुपकाय्यींपकारक- 
भावः ६ २९१॥ 

चणिकन्वहम्यरञनाल् दयौ; लु नोक्रकक्तलसस्पन नयोपकारययोप्- 

क्ञारकमःवः, म कसुदएएटेन भोक्तनिघो विषयोयरामः सम््वतो- 

त्थः ॥ ३१ ॥ 

शङ्खते-- 
( कष्ट नि सित्तृवन्ध सदःन्दयावतारणम् ।-- ) 

एुवकर्सवददिति अत् १॥ ३२ ॥ 
ननु यथा पि्टनिेन पृत्कर्म णा एत्रख्मपकप्यो भवति, तदत् व्यधि- 

क्ररशेनेवाद्टेन वघरोपर गः स्यादित्य; । ३२ 
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टष्टान्ताशिक्या परदिरति- 

८ दृषटनन्तासिद्धा अरदृष्टनिमित्तक वन्धने शङ्गन्तरपरि हारः ।-- ) 

नासि हि तत्र स्थिर एकात्मा यो गर्भा 

धानादिना संस्यते ॥ २२ ॥ 

युत्रच्याऽपि तन्मते पुत्रस्योपकारो म घटते, {इ यस्मात् तन्न तन्मते 

शर्भाघानमारम्य जन्मपय्यन्तं “स्यायो एक आला नास्ति, यो जन्मोत्तर~ 

कालौ नकम धिज्ञारायं पुत्रेघ्वा संख्कियेतेति दष्टान्तस्याप्यमिद्धिरित्यधः। 

अस्मसमते तु स्र्वयाय्य॒पगमात् तवाप्यटृसामःनाभिकरस्न वास्ति, पुदधेछ्या 

जनितेन पुत्ोपाधिनिष्ठाद्ृेनैव पलोपाधिद्ारा गुल्खोापकार एदित्यस्मन्मते- 

ऽपि न दृष्मन्तासिडिरिति भावः+ ३३ ॥ 

ननु वन्धस्यापि चखिकत्वादनियतकारणकोऽभावकारखणको वा 

वन्धोऽस्तु १ इत्याश्यैनापरो नास्तिकः प्रद्यवतिष्ठत-- 

( बन्धख चणिकलत्ववादसमर्थं ने नास्िकान) युक्तिः }-- ) 

स्थिर कार्य्यासिडः च्च खिकत्वम् ॥ २४ ॥ 

बन्स्येति शैषः । भावस्तृक्त एव । अलयं प्रयोगः+--विव।दाखदं 

बन्धादि चणकं, स्वाहोपश्िखादिव्दिति। न च घटादौ व्यभिचारः, 

तदापि पचचसमत्नात् । एतदेवोक्तं स्िरका््यां सिदंरिति \ २४॥ 

समाघत्त- 

( नसिकानां चणिकत्ववादखण्डने युक्तिप्रदभ्ेनम् ।-- ) 

न्, प्रल्यभिज्ञावाघात् ॥ २५ ॥ 

न, कस्यापि चखिकत्वमिति शेषः । यदेवाडमद्रा च्च तदेवाडइ स्युशा- 

सोल्यादिप्र्यभिच्या स्येय्यसिद्धः चखिकत्वस्य बाधात्, परतिपक्ठानु- 

मानेनेत्यर्थः । तत् यघा--बन्धादि स्थिरं, सत्वात् चटादिवदिति अस्म- 

अते एवानुकरूलतर्कसच्वेन न सव्रतिपचता । प्रदौपादौ च चृच्मानेक- 

श््रा{नाकलनन चणिकत्टग्रम एव परेषामिति \ २५॥ 

सा--३ 
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( च्णखिकन्ववाद खण्डने युक्तयन्तर ष दशनम् ।-- ) 

ुति-न्यायतिरोघाच्च ॥ ३२६ ॥ 
'“सदेव सौम्यदमग्र आसोत्? (च्छन्दो ६अ० २ ख १ मर) 

^तम एवेदमग्र आसौत्” ८ मैल ५।२) इत्यादिश्रुतिभिः कथमसतः 

सन्जायेत१ इत्यादियौतादि्युक्तिभिश्च का्य-क।!रणात्मकाखिलप्रपञ्च 

चशिकत्वानुमानख विरोघ्रान्र न्नरणिकलवं कस्या पौत्यय्ः ॥ २३६ ॥ 

( त्खिकत्वव1द् णए्डने युक्यन्तरेप्रदशनम् !-- ) 

टृ ्टान्तासिुश्च ॥ २७ ॥ 
प्रदौपशिखादिटृष्टान्ते चणिकत्वासिद्ध् न॒ च्णिकत्वानुमान्- 

मित्य: ॥ ३७ ॥ 

किच्च, क्षणिकतवादिनां खद्वटादिस्लेऽपि काथ्यै-कष्रणमावः 

ग्रत्रत्त-निकचयन्य घाऽनुपपंत्तिसिद्धी नीोपपध्ेत इत्याद-- 

( चखिकत्ववादनां काव्यै-भारणभप्वविषयकमते अनुपपत्तिप्रदशनम् ।-) 

युगपञ्नायमानयोन॑ काय्य-कारयभावः ॥ ३८ ॥ 
किं युगपञ्जायमरानयीः क्राय्यै-कारणभावः? किं व्रा क्र्मिक्रयोः ? 

तल नाद्यः, विनिगुमकाभावर्{दभ्य इति भावः ॥ रे८ । 

नान्य इत्याद -न 

( चषणिकत्ववादिनां काय्यै-कारभावविषयकमते 

अनुपघच्यन्तर प्रहृ रनम् ।-- ) 

पुर्वापाये उत्तरायोगात् ॥ ३€ ॥ 
पूर्वस्य कार गरस्टापायकाले उन्तरस काच्यसोत्यत्यनौ चित्यादपि न्न 

च्णिकवादे सम्भवति कार्-कारणमावः, उपाङनकारणानुगततयेव 

कार्व्यानुभवदिव्य्ैः ॥ ३९ । 

उपादानकारणमधिसघ्यैव द्रषरणन्तरम7द ~त 

(त्ररिकत्ववादिजनां क्रायै-क्ारगक्नावत्रिषव्रकमरतेदरप्ृणन्तरप्रदशेनम् ।--) 

तद्ाबरे वरद्र्योमादुमयन्यभिच्रारादपिन॥ ४६० ॥ 
ब्रत पूरवस्छ॒ भावक्रायै उत्तरस्यसम्बन्धः, अत -उश्नयव्यलि चारात् 
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अन्वय-व्यतरिकव्यमिचारादपि न कीयय-कारणभाव इत्यर्थ; । तथा ह 

य दोपादैयत्पत्ति तदोपादानं, यदा चोपादानानावल्दोपादैयौत्यल्यमाव 

दत्षन्वथ-व्य तिर क सेवःपादानोपादेययोः क।य्य-कारणभावग्रहो भवति! 

तत्र च्णिङ्नत्वेन क्र्मिश्गयोप्तयाविरुइकालतय। अन्वयःव्यतिरेकव्यभि- 

चाराभ्यां न काव्यै-कारणभावसिहिरिति ॥ ४०॥ 
ननु निन्नत्तकारणसेवापादानकारणस्यापि पूर्वभावमात नीव कारख- 

ताऽस्तु १ तत्राह-~ 

( चणि क्रचवादि ख नकाव्यै-कारणमावविे दोषान्तरप्रद्शनम् 1-- ) 

पुवभावमाव न निवमः॥ ४१॥ 

पूव मावमात्ान्युपगभे चेदभेवोपादानमिति नियमो न खात्, निमित्त- 
कारखानामप पूर्वभावाविश्चेषात्, उपादान-निमित्तयोविभःगः स्वेलोक- 
सिद उत्वे; ॥ 8१ ॥ 

अपरे तु नास्तिका आडुः+-“विज्नानातिरिक्त॑वस्तंभावेन बन्धोऽपि 

विक्तानमात्रं खप्रपदार्ध॑वत् $ अतोऽत्यन्तं मिथ्यात्वेन न तत्र कारणमस्ति 

इति। तन्मतमपाकगोति- 

( विक्तानवोादिमतखण्डनम् ।-- ) 

न विज्ञानमाचं, बाद्धप्रतोतेः ॥ 8२ ॥ 
न विक्तानमां तच्च, वाद्यार्थानामपि विक्तानवंत् प्रतीतिसिन्वात् 

इत्य घ; ॥ ४२ ॥ 
नी _ भ, ¢ = त्वानुमानेन ननु लाघवतकणे सखभ्रादिदृष्टान्तेदश्यचदेतुकमिच्या वाद्य 

व॑र्वतुभवो बाघनौयः। अत्र भवतां श्रुति खृतौ अपि स्तः “चि़्ौदं 

सथ" ( हसिंदह० उत्त० ७) ‹ तस्मादिन्नानमेवास्ति न प्रपञ्चो न् 

संखतिः”ः इत्यादि ? इत्यतो टरैषर्णान्तरमाद-~ 

( विक्ञानवादिमतखण्डने युक्यन्तरम् ।-- ). 

तदभावे तदभावाच्छन्यं तह ॥ ४३ ॥ 
तरि वाद्याभावे शून्यभेव प्रसन्येत, न तु विक्ञानमपि। कुतः? 

तदभावे तदभावात् वाद्याभावे विज्ञानस्य प्यमावप्रसङ्ादिक्नानप्रतोतेरपि 
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वा दयप्रतौ तिव द्वस्तुविषयत्वानुमानसम्भवात्, विक्ञन फ्ामाख्यस्य क्राप्य- 

सिडत्वाच, तथा विन्नाने प्रमाणानाभपि वाद्यतयाऽपलापाचेत्य्यंः। 

नन्वनुभवे कस्यापि विवादामावेन नास्ति तत्र पमाणापच्ति चेत्न ऽ 

श्रुन्यवाद्नामेव तत्र विवाद्ात्। अधघासताऽपि प्रमाणेन वस्तु स्यति, 

विघावाघय्येव पामाखप्रयोजकत्वात्, न तु प्रमाखपारमार्थिकन्वूछेति 

चेत् ?न $ एवं स्सन्रमा णस स्वत सुलमत्वेन क्राप्यय प्रमाणान्वेषसस्या- 
योगात् । अधासन्मष्येऽपि व्यावड।रिकमृत्वरूपो विशेषः प्रमाणादि- 

ष्वेषटव्य इति चैत् ? आयातं मार्गेख। किं पुनरिदं व्यावदहारिकत्वम् ? 

यदि परिखणमित्वं, तदा अस्माभिरपोटृश्षमेव सत्वं ग्राद्य- ग्रा्कप्रमाणानः- 

मिष्ट, शुक्ति-रजतादितुल्यत्वस्दैव प्रपाभिः प्रतिषेचात् । यदि पनः 

प्रतौयमानतामार्वं, तदाऽपि ताद््ैरेव प्रमारीर्वाद्याथसखापि सिदि- 

प्रसङ्गात् लाचवतर्कानुग्टदोतेन यघ्ाकधल्चिदनुमानेनेव बाधस्तु 

विक्वानेऽपि समान इति। एतेनाधनिकानां वेदान्तित्रवाणामपि मतं 

विक्ञानवाद् तुल्ययोग-चैमतय्ा निरस्तम् । क्न्नानमावसत्वतोग्रतिपाद्कः- 

श्रुति-स्मृतयस्तु कूटखयत्वरूपां पारमाथिंकसत्तामेव वाद्यानां प्रतिषेधन्ति? 

न तु परिणामित्वरूपां व्यावहारिकसत्तामपि- 

"यत् तु कालान्तरेणापि नान्यसंन्नामुपैति वै! 

परिणामादिसम्भूतां तदस्तु दप ! तच्च किम् ? ॥ 

वस्तु राजेति यन्लोके यत् तु राजभटादि्कम् । 

तघधाऽन्यच चपेत्यं तु न सत् सङ्कल्पनामयम् ॥” 

दति विष्णुपृराणा दिभ्यः परिणमित्वस्यैवासत्तात्वावगमादिति। सङ्व्न!- 
मयमोश्ररादिसङ्कल्य रचितम् । एतेन-- 

८वित्तानमयभेवरैतद्शचैषमवगच्छत" 

इत्यादिना विष्णुपुराणे माया-मोदरूपिणा विष्णुना असुरेभ्योऽपि तक्त- 

मेवोपदिष्म् । ते त्वनधिकारादिदोष्ैविपरौतायेग्रदणेन विज्ञानवादिनो 

नासिका वभूवुरित्यवगन्तव्यम्। तदेतत् सवं ब्रह्ममोमांसाभाष्ये माया- 

वादनिरसनप्र छ्ङ्तो विस्तारितमस्माभिः ॥ ४२॥ 

नन्वेवं भवतु शुन्यभेव त्वं, तदा सुतराभेवं बन्धकारणान्वेषणं न युक्तः 

तुच्छत्वादिति नास्िकशिरोम शिः परत्यवतिष्ते- 



प्रघमोऽष्यायः । [२९१ 

( पुरुषख बन्ध विषयं शून्यवारद्नितोःयापनम् ।-- ) 
> 9 ~ 0 

शून्यं तत्व, भावो विनश्चति, वस्तुघमत्वात् 

विनाशस्य ॥ ४६४ ॥ 

शून्यमेव तच्च, यतः सर्वोऽपि मावो विनश्यति; यश्च विनाभ्रौ स् 

मिथ्या, खश्रवत् ; अतः सवेवस्तनामाद्यन्तयोरभावमालत्वात् मर्यः 
क्षणिकमच्तं साहत्तिकं, न पारमाथिकं बन्धादि$ ततः किं कैन 

नध्यन ९ इत्याशयः । भावानां विनाशि डलुः+--वस्तुधमत्वादिनाण- 

स्येति, विनाग्रख वस्तुखभावत्वात्, स्वमावं तु विददाय न पदाघं- 

सि्टतीत्यथंः ॥ ४४ ॥ 
परिदरयत- 

( शुन्यवादिमतखशण्डनम् !-- ) 

अपवाद्मातमवुद्खानास् ॥ ४५ ॥ 

भावत्वादिनाशित्वभिति मृट्ानामपवादसमातं मिथ्यावाद् एव, नाश 

कारणाभावेन निरवयवद्रव्याणां नाष्ासम्भवात्, कार्याणामपि 

विनाप्रएसिद्रश्च घटो जण इति प्रत्ययवदव चटोऽतौत इत्यादिप्रतत्या 

चटादैरतौ ताख्याया अवस्थाय एव सिः । अव्यक्ततायाश्च कार्य्यातीत- 

तः यपममेऽस्मद्यतप्रवेश एव । किञ्च, विनाग्रख प्रपञ्चतत्वताम्युपमनेऽपिं 

विनाशन एव बन्धस्य पुरुषाथः सम्भवय्येवेति। कञ्चित् तु व्याचष्ट- 
शून्चं तत्वतसिव्यज्ञानां कुख्ितवाद्मालं, न पुनरत युक्तिरस्तिः प्रमाण 

स्लाखच्चविकल्यासदत्वात् । शून्ये प्रमाणाङ्ोकारे तेनेव शून्यताचतिः, 

अरनङ्गोकारे प्रमाणामावाच शून्यसिद्धिः; खतः सिद्धो च विद्रूपताद्या- 

प्तिरित्यथधदति। नच 

न् निरोधो न चौत्यत्तिनं बधो न च साधकः । 

न मुमुचुर वै सुक्त इत्येषा परमाथंता ।” ( माण्डु् का० ३२} गौडपाद ° 

का० २।२२ ) 
“सर्वशून्यं निरालग्बं स्वरूपं यत्र विन्ते । 

अभावयोगः स म्रोक्तो येनावानं परपश्यति 1* 



[३० साङ्यदशेनम् | 

इति श्रुति छ टिभ्यामपि शून्यं त्वतया प्रतिपावयते इति वाच्यं, पुरुषाणां 

निरोधाद्भावयस्येव तादश्नोषु श्रुतिषु तवतयोक्ता चात्, पूतरवाक्याभ्यां 
पुरुष्येव प्रकरणात्, विलोनविश्रचिदाकाशयैव एताटृशस्मुतिषु तच्चतया 
प्रतिपादनएच, 

«ल्लोकं गगनाकारं नभस्तुल्यं वपुः स्वकम् । 

वियद्गामि सनो ध्यायन् योगो ब्रद्येव गोयते 1» 

दत्यादिवाक्यान्तरेरेकवाक्यत्वात् आकाद्म-शून्ययोः पर्व्यायच्ादिति) 

मनो मदत्तचादयखिलान्तःकर रः वियङ्ञामि चिदाकाशे लोनम् ॥ ४५ } 

दरषणान्तरमाद-- 
( शुन्यवर्दमतखण्डने युक्यन्तरम् 1-- ) 

उभय पच्चसंमानक्चेमत्वाद् यमपि ॥ ९६ ॥ 
च॒ खिक- वाद्य विक्ञानीभयपच्तयोः समान चेसल्नात् तुल्य निरसनदहेतुक- 

त्वाद्यमपि पर्चो विनण्यतौत्यरुषङ्ः \ च शिकपचनि रा सेतुं प्रत्यमि- 
त्ाऽनुपपचयादिः शून्यवादैऽपि समानः, तद्य ववन्नान्पक्तनरासदेतु- 

वाच्य प्रतोव्यादिरप्यव समान इत्यथ; ॥ ४६ । 
यदपि दुःखनिदठतिरूपतया तत्घाघनतया वा शून्यतेवास्तु पुरुषार्ध 

इति तैर्मन्यते, तदपि टुवेटमिव्याद.- 
( शून्यवादिमतखण्डने युक्तयन्तरम् ।-- ) 

अ पुसषायेंत्वसुभययथा ॥ ४७ ॥ 
उमयघा सखतः परतश्च शून्यताया; पुसषाथैत्वं न सम्भवति, स्वनिष्ठ 

त्लनव सुखादौनां पुरुषायेत्नात्, स्थिरख च पुरुषस्यानभ्युषगमात् 
इत्यर्यः ! ४७ ॥ 

तदेवं बन्धकारणविषथे नासिकमतानि द्रषितानि । इदानीं पूवे- 

निरसावशि्टान्यास्तिकसम्भाव्यान्यप्यन्यानि बन्धकारणानि निरखन्त- 

( पुरुषस्य बन्वाभावे इतुप्रदशनम् - ) 

न, गति विशेषात् ॥ ४६८ ॥ 
प्रकरणात् बन्धो लभ्यते। न गतिविशेषत् शरोर प्रवेशदिरूपरादपि 

पुरुषस बन्ध दरव्धधेः ॥ 8८ ॥ 



प्र्भोऽध्याथः ) [३१ 

अत हेतुमाद- 

( वुर्षख गतिविश्रेषाभावे युक्तिप्रदशनम् ।-- ) 

निष्कियस्य तदसम्भवात् ॥ ४९ ॥ 
निक्किविख विभोः पुरुषख गन्ध तम्भवा दित्यः ॥ 8९ ॥ 
ननु श्रुनि स्मृ्यरिहकोक-परलोकगमनागसनश्वणात् पुरुषस्य 

[रिच्छिच्न्वमेवास्तु? त्रा चश्रुतिरपि--“अङ्ढमालः पुरुषोऽन्तरात्मा 

कट ६।१७ ) इत्यादिः १ ईत्याशङ्घामपाकरोति-- 

( पुरुषस्य विभुत्वसमयथने युक्तिः ।-- ) 

मृत्तत्वाह टादिवत् समानघर्मायत्तावप- 
सिङान्तः ॥ ५० ॥ 

यदि चं घटादिवत् पुमान् मृत्तः परिच्छिन्नः स्वीक्रियते, तदा 

सावयवत्व-लिनाणित्वादिना चटादिसमानघर्मापत्तवपसिद्रान्तः स्यादि- 

त्यथः । ५० ॥ 

गतिश्रुतिसुपपादयति- 

८ पुरुषख गतिश्रुतिसमयंने युक्तिः 1- ) 

गतिश्रुतिरप्यपाधियोगात्, आकाशवत् ॥ ५१ ॥ 

याच गतिश्रुतिरपि पुरषेऽस्ति, सा विभुत्व-श्रुति-स्मृति-युक्तयनुरोधेना- 

काशयेवोपाधियोगादरैव मन्तव्यत्यथ्; ! तत्र च प्रमाणं 

^चटसंव माकाशं नोयमाने चटे यथा 1 

चटो नौधेत नाकाशं तद्ञ्जौवो नभोपमः; ॥” ( ब्रह्मविन्दु° १२) 

“वगरेनासगुखेन चेव आराग्रमालो द्यवरोऽपि दृष्टः” (-्रेताश्च° ५।८) 

इत्यादिश्रुतिः! “नित्वः सवगतः स्थाणु ८ गौता० ९।२४ ) इत्यादिका 
च सृतिः । मध्यमपरिमाणत्वे सावयवत्वापच्या विनाशित्वम्, अुत्वे च 

देडव्यापिक्नानायतुपपत्तिरित्यादिश्च युक्तिरिति। अतं एव- 

“प्रङ्धतिः कुरुते कमं शुभाशुमफलाव्कम् । 

ग्रक्ञतिश्च तदश्नाति त्रिषु लोकेषु कामगा 1” 



[३२] साग नम् । 

इन्यादिस्मृतिभिः प्रक्ततेरेव विशिष्य क्रियारूपा गतिः स्मच्यैते 
इति । ५१॥ 

( पुरुषरू कर्मनि मित्तकवन्धाभावे युक्तिः 1 -- ) 
ह 

न कमगाऽपि. अतद्धमत्वात् ॥ ५२॥ 
कर्मणः अद्ृष्टेनापि साक्तान्न पुरुषस वन्धः! कुतः १ युरुबधमन्वा- 

सावादिव्यर्थः । पूर्वै विहित-निधिद्व्यापाररूपैण कर्मणा वन्धो निरा- 
क्तः, अत्र तु तच्नन्याटृष्टेनेत्याथिकविभाग्रादपौनसुतयम् \ ५२॥ 

नन्वन्यधमे शाप्यन्यसख वन्धः खात् १ ततराह-- 

( अन्यनिष्टघर्मणा अन्यख वन्घसखौकारे दोषप्रदश्नम् !-- ) 

अतिप्रसक्तिगन्यधमतवे ॥ ५२ ॥ 
वन्ध-तत्कारणयोर्मिनधमत्वेऽतिप्रसक्तः सुक्तस्यापि यन्धायत्ति- 

-रित्यथैः ॥ ५३ ॥ 

किं बद्धना, स्वभावादिकर्मन्तेरन्येन वा कैनापि पुरुषस्य बन्धोत्- 

पत्तिमै चटते, श्रुतिवियेषादिति साधारयं वाधकमादह-- 
( पुरुषस्य बन्धष्वौकएरे श्ुतिवि रोधदोपप्रदश्नम् ।-- ) 
८ न 
निगु णाद्श्चुतिषिरोधञ्चति ॥ ५६ ॥ 

पुरुष वन्धखाएनौपाधिकले “साचौ चैता कैवलो निराणश्च” ( श्रेताश्च° 

६।११) इत्यदिश्रुतिविरोधग्रेत्य्ः। इति-श्दो बन्धदेतुपरौच- 

समाप्तो ॥ ५४॥ 

तेवं न स्वभावतो बद्धस्येत्यादिना प्रघट्केनैतरप्रतिभेधतः प्रकति- 

पृरुषसंयोग एव सान्नादन्धदेतुरवेधारितः । तलेयमाशङ्ा-- ननु प्रकति- 

संयोगोऽपि एरुषे खामाविकन्वादिविकल्यग्रस्तः कथं न भवति ? संयोगख 

स्वाभाविकत्व-कालादविनिमित्तकत्वे डदि सुक्तस्यापि वन्वापत्तिखित्यादि- 

दोषा यघायोग्यं समाना एवैति १ तामिमामाश्ङ्कां परिखरति- 

८ पुरुषस ग्रक्रतिसंयोगे डेतुनिदे शः ।-- ) 

तद्योगोऽप्यविवेकात्, न समानत्वम् ॥ ५५ ॥ 
पर्वोक्ततद्योगोऽपि पृरषस्यानिषैकात् वच्यमाणाद विषेकादेव हि 



प्रघमोऽध्यायैः । [३२] 

निमित्तत् संयोगो मवति $ अतो नोक्तदोषाणां समानत्वमस्तोत्यधंः ! स 

चाकवितेको सुक्ेषु नास्तीति न तैषां पुनः संयौगो भवतौति! नन्व 

विष क्ताऽत् न प्रञ्जति-पुरुनाभेदसःचात्कारः, संयोगप्त् प्रागस्त्वात् $ किन्तु 

विवेकभरागमावो विषेकाख्य चानवासना वा $ तदुभयमपि न पुरुषधमः, 

किन्तु बुडविम णवेव्यन्यघमणान्य् संयोगेऽतिप्रसङ्दोषसाम्यमल्येवेति 
चेत् ? सैवं, विषयतासम्बन्धेनाविवेकस्व पुरुषधर्मत्वात् ; तथा च, प्रक्रति- 
बुदरूपा सतो यस स्लामिपुरुषाथ तन् विवि न दर्शितवती, 

स्ववत्तिदशनायं तदोयबरुद्िरूपेख ततैव पुरुषे सं युज्यते इति व्यवसया 
अतिप्रसङ्ाभावात् । तदुक्तं कारिकया- 

युक्तस दृशे नाशं के वल्यःयं तथां प्रधानख । 
पडङ्ञ्वन्धवदटुभयोर पि संयो गस्तत्क्तः स्मः 1 

दइति। स्वामिने पृकषाय प्रधानेन दशयित तयोः केवल्यायं चेद्यः 
अ विवेकस्य वरत्तिरूपत्वं त वाद्धातरं, न तु तठ, “चित्तख्तिः” दत्यागामि- 

सूते वच्यामः । अविवेकञ्च संयोगद्वारेव बन्धकारणं, प्रलयै वन्धादशनात्? 
अविवेकनाशेऽपि जौवन्क्तसखय दुःखभोगद्ैनाच्च, अतः साक्तादेवा- 
विषेको बन्धकारणं प्राहक्तः।! ननु भोग्य-मोलभावनियामकल्छन कघ्त- 

स्ानादिसखस्वानिभावख कर्मादोनां वा संयागद्धेतुत्वमस्तु, किमित्य- 

विवेकोऽपि संयोगदेतुरिष्यते इति चेत् ९न- 

“पुरूषः ग्रक्र तिस्थ इ भुङक्ते पक्ततिजान् गुणान् । 

कारं गुणसङ्गोऽस्य सदकद्यो निज न्स ॥ ( १२।२१ ) 

इति गोर्तायां सङ्ाख्याभिमानख संयोगदेतुत्वस्मरणात्, वच्यमाशादि- 

वाक्ययुक्तिभ्यश्वान्यथा ज्ञानतो मोत्चसख श्रुति खतिसिद्धस्यानुपपत्तेश्च । 

अधेवमपि सखोपाधिक्र्मादिकमपि संयोगकारणं मवति, तदि्ाय कथ- 

मविवेक एव केवलं तत्र॒ कारणमुखत इति ? उच्यत--अविषेका(- 

पच्या कर्मादौनप्मपि परम्पर येव पुरुषसम्बन्धः ; तथा विषेक एव पुसभेख 

साचाच्छत्तं शक्यते, कर्मादिकं त्वविवेकस्यदतुच्छेद द रेव वयाशयेनाविषेक 
एव मुख्यतः संयोगतुतयोक्त इति । अयं चाविवेकोऽगद्धौ तासंगगेक्- 
मुभयन्नानमवियाखल्यभिश्िक्त एव विवच्धितः, “वन्घो विपय्यैयात् 

( रे अ° २8 ) “विपय्यैयमेदाः पञ्च” ( रे अ° २७ ) इत्थागामिदूलद्वयात् ; 



[३8] साद्कगद नम् ! 

“तख तुर विद्या ( स'घ० २४६) इति योगनूतरेऽप्यविद्याया एवं 
पञ्चपर्वाया बुद्धि-पुरुषसंयो गदेतुतावचनाच्रान्यधास्वव्यनभ्युपगममात 

एव योगतोऽल् विरेभोचिचयात्। न पुनरविवेकोऽजाभावमादं विवेक- 

प्रागभावो वा. सुक्तस्यापि बरन्वापत्तेः, जौ वन्यक्तस्यापि भाविविषेकंव्यक्ति- 
म्रागभाषेन ध॑र्माचर्मोत्यत्तिहारा पुनवन्धग्रसङ्ो च, तथा आगामिसूलयख्य- 
ष्वान्तदष्टान्तानुपपत्तेश्च अभमावख ध्वान्तवद्ाव रकत्वासम्भवात्, तधा ठि 

सावप्यविवेकस्य शूयमाणौ नोपपदयेवातामिति । त्रस्ममते च दासनारूप- 

सेवाविदेकस संयोगा ख्यजन्मडेतुतया तमोवदावरकत्व्रडि- छसादिकमज्ञ- 

सेवो पपद्यते । «तख डेतुरतिदया” ( साघ० २४) इति पातञ्चलसूते च भाष्य- 

कारेरविद्याश्ब्देनाविदावौजं व्याख्यातं, ज्ानख सयोगोत्तरकालोनत्वेन 
संयोगाजनकत्वादिति । अपि च “पुरुषः प्रक्रतिययों ईड भुङ्ते” ८ गोता० 

.१३।२१) इत्याद्वाक्ेष्वभिमानाख्यसंयोगस्येव प्रकतिखताख्यक्षयोग- 

तुता अवगन्यते; अत एव चाविद्या नाभावः, अपि तु विद्याविरोषि- 

ज्ञानान्तरमिति योगभाष्ये व्यासदवेः प्रयत्ननावष्ठतम् ; तस्माद विवेक 
पिययोसतुल्ययोग-क्षेमतया अविवेकसापि ्ञानविरेषत्वमिति सिद्वम् । 

अयन्ना विवेकस्विधा संयागाख्यजनग्बदेतुः, साक्षात्, घर्माघर्मोत्यत्ति- 

दारा, रागादिदृष्टद्वारा च भवति, “सति मूले तदिपाकः” ( साघ० १२) 

दति यीगसूत्ात् “कर्ताऽस्मोति निबध्यते” इति सते, “वौतराग- 
जन्मादशनात्” इति न्यायसूल्ाच्च । तदुक्तं मोत्तघमऽपि- 

“ज्ञानेन्रियाणौन्िया्थां नोपसपेन््यंतषलम् । 

होनश्च करगीदृद्ौ न देद्धं पुनरदति ॥ 
तस्मात तर्षालमकाद्रागाददीजाज्नायन्ति जन्तवः ॥* 

इति। रागस््वविवेककाय्यैः इति योगसूत्राभ्यामय्येतत् प्रत्येतव्यं, 

खमानतन्न्यायात् । तच्च सूतद्ययं “कशसूलः कर्मा प्यः” ( साघ० १२ ) 

“सति मूले तद्िपाको जात्यायुर्भोगाः"? ( साघ० १२) इति। क्तशञ्चा- 

विद्यादिपञ्चकमिति। अविधेकख बन्धजनने दा रजातं च पिर्डोकत्श्वर- 

गोतायासुक्तम्-- 

“ज्नालन्यालविज्ञानं तस्पात् दुःखं तथेतरत् । 

रागद्ेषादयो दोधाः सवं म्रान्तिनिवन्धनाः ॥ 



प्रथमोऽ्व्यायः | [३५] 

कायो दख भवदहोषः पृण्यापुखमिति श्रुतिः । 

तदटोषारैव सर्वेषां सवदेहससुद्धवः ॥" 

इति। एतदैव न्याये सूतिं, “दुःखजन्बप्रतरत्तिदोषमिध्यात्ानाना- 
मुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवगैः” इति । तदैवं संयोगा ख्यजन्य- 
दारा बन्धाख्यदेयसख मूलक्ारणमविवेक इति डेयंडेतुः प तिपादितः ॥५५॥ ` 

दरतः परं क्रमप्राप्न इहानोपायब्युहमतिविन्तरेणाश्षस्तसस।ति प्रति- 

पादयति, अन्तराऽन्तरा चोक्तव्युदहानपि विस्तारयिष्रति- 

( अविवेकोच्छटे हेतुनिदं शः । -- ) 

नियतकारणात् तद् च्छि्नतिः, ध्वान्तवत् ॥ ५६ ॥ 

शुक्तिरजतादिख्यन्चे लोकसिद्ध यन्निवतकारणं विवेकसादात्कारः, 

तस्मात् तखा विवेको च्छित्तिभं वति, ष्वान्तवत् ; यद्या च्वान्तम्नातोकादईव 

चियतकारखानग्यति, नोपायान्तरेण, तथैवाविषेकोऽपि विषेकादैव 

नश्चति, न तु कर्मादिभ्यः सात्तादित्यधंः । तदैतदक्तं योगतूव ण “विवेके 
ख्यातिर विष्वा हानोपायः” (साधर २६) दति । कर्मादोनि तु ज्ञानस्व 

साधनानि, व्य.ग ङगनुष्टानदशुह्धच्ये ऋानदोप्िराविवेकख्यातेः? 

( साघ० रट ) इति योगनूल्ेण सत्वशरुदिदारा ज्ञान एव योगाङ्गान्त- 

गतसवकरमणां साघन्वावधारणाद्ति । प्राचौनास्तु वेरान्तिनो मोक्षेऽपि 
कमणो ज्ानाङ्त्वमाहुः,-- 

“विद्यां चाविद्यां च यस्तदृषेदोमयं सद । 

अविद्यया खब््र तोरवा विद्ययाऽतमश्रते ।”” 

( ईंश० ११ सेली° ७९ ) इति श्रुतो “सक रित्येन च” ( २।४।३३ ) 
इति वेदान्ततूते चाङ्गाङ्किभःवेन ज्ञानक णोः सहकारित्वावधारखात्, 

“ज्ञानि नाऽ्ानिना वाऽपि यावद्रृहख धारणम् । 
तावत् वर्ण॑श्रम प्रोक्तं कत्तव्यं कमे सुक्तये 1” 

इत्य दिखतेश्च ¦ “उपसदं च"? (२।४।१६) इति वेदान्तसूत्ेख तु कर्मव्यागो 
योगारूटख न्याय प्राप्नोऽनुदत एव ज्ञानख मुख्यतो मोच्डेतुत्वं व्ववसखयाष- 

यितुम् । यदि डि त्रिचैपकत्वात् कमं ज्ानाभ्य।सख विरोधि भवेत्, 

तद्रा “सुखल्ञेपे न गुणिनः” इति न्यायेन प्रघानरक्ताथेमङ्कमूतं कर्मैव 



[६६। साहगटभ्रनम् । 

त्याज्यं जड़भरतादि वदिव्याश्रयादिति । तैषां मतेऽपि विषेकद्ारतां विना 

विेकनाशकत्वं कर्मणो नेव सिष्यतौति न तदिरोघः। अत्र सृत 
च्वान्तस्याललोकनाश्चन्ववचनात् तमोऽपि द्रव्यमेव, न त्वालोकामावः, 

असति बाधवे नोलं तम इत्थादिग्रत्ययानां स्रमल्वानौचित्यात् । नच 

ङपनैवोपयत्तावतिरि क्षकल्यनानौर वभेव बाधकमिति वाच्यम, एवं च 
सति विन्ञानमालेणेव स्वप्रवत् सर्वव्यवद्धारोपपन्तावतिरिक्तकल्यल गोरैया 

वाद्याघप्रतोतेरपि बाधापत्तेः $ तस्प्रादल . प्रामाणिकल्वात् गौरवं न 

दोघषा्थेति । ननु विवेकज्ञानं विनाऽप्य विषेकाख्यज्ञानव्यक्तोनां खसखटटटतोय- 

चेऽवध्यं विनशत् जानसय तन्ना शकत्वं किमथमिष्यते इति चत् ? 

अविवेकशष्देन तद्वासनया एव पूर्वसूत्रे व्याख्यातत्वात्, अनागतावस्धसख 
अविवेकस्यास्मन्यते नाग्रसम्भरवाचचेति ॥ ५६ ॥ 

ननु ग्रक्तिपुरुभाविषेक एव चें संयोगद्वारा दन्धहेतुः, तयोर्विषेक 

एव च मोच्डतुः, तरिं देहा्यभिमानसच्वःपि मोच: खात्, तच्च शुति- 
खति-न्यायविरुडमिति ? तलादह-- 

( विवेकस्य मो चकार गनास्थापनम् ।-- ) 

प्रधानाविवेकाट्न्याविवेकस्य तडाने हानम् ॥५७॥ 

एरुषे प्रधानाविषेक।त् कारणात् योऽन्य!विषेकौ वद्गादयविवेको 

जायते, कार्ध्या विवेकस्य काय्यैतयाऽनादिकारणाविवैकमृलकत्वात्, तख 

प्रधाना विवेकद्धाने सत्यवश्यं हान मित्यर्थः। यथा शरोरादष्मनि विवि 

शरोर कार्ष रूपादिष्वविवेको न सम्भवति, तथ कूटश्यत्वादिधर्मः 

प्रानात् पुरुषे विविक्ते तत्कायषु परिणामादिघमकेषु॒वुद्धयादि- 

ष्वभिमानो नोत्पत्तसुत्खडते, तुल्यन्यायात् कारणनाएशाञ्चति भावः। 

तदेतत् स्मय्यते- 

«चित्ाघारपटत्यार त्यक्तं तस्य हि चिलकम् । 

ग्रक्रत्विरमे चत्यं च्ययनां कै सखरादयः ?॥ 

दूति। विरमो विरामस्यागः। त्रदि-शन्देन द्रव्यरूपा अपि विकाराः 

श्राद्या इति । यच्च बुद्ि-पुरुषविवेकादैव मोच इत्यपि क्रचिढुच्त, तल 

स्यल-सूच्छलुखिग्र दात् प्रकतेरपि ग्रहणम् ; अन्यधा ठुडिविवेक्रेऽपि 



ग्रधमोऽध्यायः | [७] 

ग्रक्ञत्यभिमानसम्भवादिति ! ननु बुद्धयायभिमानार्तिरिक्ते प्रक्त्यभिमान 

किं प्रमाणम् ? अदमन्न इव्यादययखिलाभिमानानां बुद्ादिविषयत्वे- 

नैवोपपत्तेरिति चैत् ९न, 

“सत्वा खत्वा पुनः ख्ष्टौ स्वर्ग खां मा च नारकौ? 

इत्याद्यभिमानानां प्रचानविषयत्वं विनाऽनुपपत्तः, अतोतानां बुद्यादयखिल- 

का्व्याखां पृनः खच्यभावात् ! प्रघानख त्विदमेव प्रलयानन्तरं जन्य 

यत्, बु द्ाटिरूपै कपरिखामल्यागेनापरवुद्यादिरूपतया परिणमनमिति। 
न चात्नि जग्मादिक्ञानमभिमनान एव न भवति, पुरुषस्यापि लिङ्ग्ररीर- 

संयोग-वियोगरूपयाजन्-मरणयोः पारमाथिकन्वादिति वाच्यं, 
“न जायते नियते वा कदाचित् 

नायं भूत्वा भविता वा न भूयः» ( गौोता० २।२० ) 

इव्यादिवाव्यैः जन्मा दिप्रतिषेधेनोत्प्ति-दिनाश्णभिमानरूपस्यालनि 

जन्मादिज्नानस्य सिडरप्रसक्तस्य प्रतिषेधायोगात् । . किञ्च, बुद्धयादिषु 

मुरुषाणामभिमानोऽनादिव् न शक्यते, बुद्धादौनां कार्ैत्वात् ; अतः 

कायष्वभिमानव्यवस्याघ्चं नियामकाकाङ्ायां कारणाभिमाभ एव 

नियानकतया सिध्यति, लोके दृष्टत्वात्, कल्पमनायाश्च दृष्टानुसारित्वात् 

यघा लोके दृष्टः चेलाभिमानात् चवजन्यघान्यादिष्व भिमानः, सुवर्णाभमि- 

मानाच तज्जन्यकटकादिष्वभिमानः, तयो्निं्या च तयो निह्त्तिरि ति 

ग्रधानाभिमान-तद्वासनयोश्च वोजाडरवदनादित्वाच्र तदभिमाने नियाम 

कान्तरापेचे ति ॥ ५७॥ 

एवं प्रतिपादिते चतुव्यु ड एुनरियमाशङ्ञा- ननु पुरुषे चैत् बन्ध-मोचौ 

विवेकाविवेकौ स्वीक्रती, तडि निव्य-शुद्-बु्-मुक्तस्येति स्वीक्तिविरोधः १ 

तचाच- 

न निसेघो न चोत्पत्तिनं वद्धो न च साधकः । 

न मुसुचुरन वै सुक्त इ्येषा परमार्थता ।” ( गौडपाद्० का० २।२२ ) 

दव्यादिश्रुतिविरोघश्रेति ? तां परिहरति- 

( पुरुषख बन्वतायाः अताचिकत्वकघनम् 1-- ) 

वाद्यावं, न तु तं, चित्तस्ितेः ॥ ५८ ॥ 
बन्धादौनः सर्देषां चित्ते एवावख्यानात् तत् परध वादयां सवे, 

सा-8 



(क साङ्ग्दश्ननम् । 

स्फटि कलो दिव्यवत् प्रतिविन्वमालन्वात्, न तु त्वं तस्य भवः, अना- 

रोपितं जपालौदिव्यवदित्ययैः ; अतो नोक्तविरोघ इति भावः! “स 

समानः सन्रभो लोकावनुसञ्चरति, ध्यायतोव लेलायतीव? ८ व्रद्च° उ० 

४।३।७ ) इत्यादिश्र नयस्वत्र पमाणम् । पुरषः समानो लोकयोरेकरूपः ! 

इव-छब्दाभ्वां नानरूपन्वस्यौपाधिकत्वसुक्तम् । तधा चोक्त 

“बन्ध-सोच्तौ चखं दुःखं मोदहापत्तिश्च मायया । 

स्वप्र यघाऽऽलमनः ख्यातिः संरूतिन न्तु वास्तवी ॥> 

ति! मायया नायाख्यग्रक्तव्यौपाधिकोत्यघः। नन्वेवं तुच्छस् बन्धय 

हानं कथं पुरुषादयः ? कथं वा अन्यघर्माभ्यामविषेक-विवकाभ्यामन्यखं 

'जन्ध-मोनक्स्वोकारे कर्मादिभिरिव नानव्यवस्येति चैत् १ अतरीक्तप्रायमपि 

युन: प्रपञ्चते) यद्यपि दुःखयेगरूपो बन्धः, रत्तिरूपौ च विवेकाविषेकौ 

वित्तयैव, तथाऽपि पुरुषे इ.खपतिविम्ब एव॒ भोग ॒इन्यवस्तुत्वेऽपि 
तद्वान पुरुषार्य., नदुःखं माः सुञ्ञौयः? इति प्रा्य॑नात्। णवं यसं 

पुरुषाय प्रक्कतिरत्रिवेकेनात्माने दशितवतौ, तद्वासनावश्णत् तमव 

सयोगद्ारा वत्नाति. नान्यम् । तधा यै विव केना7लानं दरितवतौ, 

तमेव स्ववियोगद्वागए मोचयति, वासनेच्छदादिति व्यवख्याऽपि घटते 

इ्ति। कर्मादिभिवैन्धाभ्युपगभै त्वेवं व्यद्खा न घटते, कर्मादौनां 

सालसिभाखत्वाभावेन साच्तात् पुरष्वग्रतिविन्बन्नदिति ॥ ५८ ॥ 

ननु वन्धादिकं चैत् परुषे वाञ्धालं, तदि यवेन युक्तया वां 

तख वायो भवतु, किमयं श्रुति-स्म्॒योः साकत्कारपय्यैन्तं विवेकन्ञान- 

स्ुपदिण्यते मी चर तुतधेति ? तल्ाद-- 

( खवण-मनन योकेन्व नमो चने असामच्य{नदंशः ।-- ) 

युक्तितोऽपि न् वाध्यते दिद्मुट्वत्, 

अपरोक्तादटते ॥ ५९ ॥ 

युक्तिं ननम् । अरपि-शृब्दः यवणसमुदधवार्थैः | त्राद्धालमयपि पुरषस 
बरखादिवं श्रवण मननमातेख न वाप्यते साच्तात्कारं विना। यथा 
{दक्ख जनस त्राद्वलमरपि दिखेयरोयं ग्रवसप-युक्तिभ्यां न बाध्ये 



प्रधमोऽष्वायः। [३९] 

साचात्क।रं विनेत्थयेः। प्रक्रत चेदमेव बाध्यत्वं यत् पुरुषे बन्धादिबुदि- 

निघ्रत्तिन त्वभःवसाच्ात्कारः, खवखादिना तदुत्यत्तिसम्भावनाया अग्य- 
मावादिति। अधवा इघं व्याद्येव्र- ननुं नियनकारणात् तदुच्छित्ि- 

रि्यनेन विवेक्षन्नानमविकोच्छेदकमुक्तं, तजन्ञानं किं गवणदि- 
साधारणम्? उतासि कश्चिद्विशेषः? इईत्याकाड्नयामाडह, युक्तित 

ऽपोत्यादि सूत्रम् । अषिवैकौ युक्तितः यवखतश्च न वाध्यते नोच्छिद्यते, 

विवैक्रापरोचं विना दिद्योहवदित्यर्थः ; साकतीत्कारम्रमे साच्ात्कार- 

विशषदर ्रनस्येव विरोधित्वादिति ॥ ५९॥ 

तदैवं विवेकसाचात्कारान्मोच्तं प्रतिपद्य इतः परं विवेकः 

प्रतिपादनीयः 5 ततादौ प्रक्रति-घुरुषादौनां विवेकतः सिद्धो प्रमाखान्युप- 

न्यखन्ते- 

( अतुमानेन प्रज्जतिपुरुषादिनिशैयः ।-- ) 

अचाक्तुघाणामनुमानेन बोघः, धूमादिभिरिवं 

वद्धः ॥ ६० ॥ 

अचाच्तुषाणामंप्रत्यचःणाम्। केचित् तावत् पदार्थाः स्थंलभूत- 

तत्काव्यदेदादयः म््यक्चसिद्ा एव, प्रत्यचेणसिद्वानां पक्तति- 

पुरुषादौनामनुमानेन प्रमाणेन बोधः युरषनिष्टफलसिदधिभे वति ॥ 

यधा घूमादिभिजंनितेनानुमानेन वङ्कः सिहिरि्धेः । अनुमानासिड- 
मप्यागमात् सिध्यति इब्पि वोध्यम् । अलय शास्तखानुमान प्राचान्यात् 

तु केवलातुभानख सुख्यतयेवोपन्यासः, न त्वागमस्यानपचेति। तधा च् 

कारिका-- 

“सामान्यतस्तु दृष्टादतीन्दरियाणं प्रतोतिरनुलानत् । 

तस्मादपि चासिद्धं परोचमाघ्रागमात् सिद्धम् ॥*› 

(सा० कां०ट) इति! नेन च सूलेरदं मननशास््रमित्यव+ 

गम्यते 1६० 

उक्तप्रमाणैः साध्यस्य विवेक प्रतियोग्यतुयो गिपदार्यानां सङ्सूतं 
वच्यमाणानुमानोपयोगिका्यै-कारखभावमपि प्रदश्यति-- 
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( म्रक्षतेः खरूपं पच्चविं्तित्वद्च ।-- ) 

सत्व-रजस्तमसां सास्यावस्या प्रक्रतिः; 

प्रकतेमहान्, महलोऽहृङ्गारः, अदडगरात् पञ्च 
तन्प्रावाणयुभयमिन्द्रियं, तन््ावेभ्यः खलभूतानि, 

पुसष इति पञ्चविंशति्गः ॥ ६१ ॥ 

सत्वाठीनि द्रव्याणि, न वैशेषिका गुखः, संयोग-विभागवत्वात्, 

लघुत्-चलत्व-गुकत्वादिधमेकन्वाञ्च। तेष्व स्तरे शरु्यादौ च गुणरन्दः 
पुरुषोपकरखत्वात् पुरुषपशु वन्धकविगुणात्कम द्ादिरव्जुनिमां त्वाच्च 

प्रयुज्यते । तेषां सच्वादिद्रव्याणं या सास्यावस्घा अन्युनाएननिरिक्तावस्था, 

न्युनाधिकमावेनासंहतावस्धेति यावत्, अका्यावस्येति निष्कलः, 

अकार्ययावस्योपलच्िनं गुणसामान्यं प्रक्तिरित्यथः$ यथाश्रुते 

केषम्यावख्यायां पक्कतिनर्प्रसङ्त्, 

“स्वं रजस्तम इति एतैव प्रक्षतिः सद् । 
न ध ५ - ११ एषेव संख तजन्तौरसखःः पारे परं पद्म् । 

इल्यादिस्ृतिभिम् मालस्येव ग्रकतित्ववचनाच \ स्वादौ नामनुगमायं 

समान्येति। पुरुषव्यावर्तनाय गुखेति) मददादिव्यावत्तनाय 

चोपलचितान्तमिति ¦ मददएदयोऽपि हि का्यस्वादिरूपाः पुरुषोप- 

करणतया गुणाश्च भवन्तोति। तदव प्रक्ततैः खरूपभवोक्तम् । अस्या 

विशेषस्तु पश्चाद्च्यते। प्रकते: कार्ययो मान् महत्तवम् । मददादौनां 

स्वरूपं विशेषश्च वच्यते । मत्र कार्ययोऽदहङ्ारः । अदङ्गारसख काव्यद्रयं - 

तन्यावाणि उमयमि्दरियं च $ तलोभयनिन्रियं वाद्य्म्यन्तरमेदेनेकादश- 

विधम् । तन्माल्ाणां कार्य्यासि पञ्च स्थूलभूतानि । स्थलश्ब्दात् तन्मालारां 

सूच्भूतत्वमम्युपगतम् । पुरुषस्तु कारछ-कारणविलक्षण इति । इत्येव 

प्चविंश्तिर्म णः पदा्ैवयुहः, एतद तिरिक्तः पदार्थो नस्तौ । अथवा 

सल्वादोनां प्रत्येकव्यक्तयानन्त्यं गणश्टो वक्ति । अयं च पद्चविंशतिकी 

गणो द्रभ्यरूपर एव । घर्म-घन्पैमेदात् तु यु-कर्म-सामान्यादौनाएमतैवान्त- 
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भावः । एतद तिरिक्तपदायंसत्वे हदि ततोऽपि परुषस्य विवेक्तव्यतया 

तदसङ्दष्युनताऽऽपद्त । एतेन साङ्प्रानामनियतपदार्य्मभ्युपगम इति 
सटप्रलाप उपेच्खोयः । दिक्रालो चाकाश्रमव, “दिक्नालावाकाश्दिभ्यः” 
( २।१२ ) इत्यागामिसूत्रात् ! एते एव पदार्थाः परस्यरप्रवेश्णाग्रवे शाभ्यां 

क्रचित् तन्त्रे एकमतरव, क्रचित् तु षट्, कचि ष्णड्ग्र, कचिच्च 

सङ्कगान्तररप्यपदिश्यन्ते $ निशेषस्तु साधम्थ-वैधम्थेमात इति मन्तव्यम् ॥ 
तथा चोक्तं मागवत- 

““एकस्मिन्रपि देश्यन्ते प्रविष्मनौतराणि च। 

पूर्वस्मिन् वा परस्मिन् वा तत्वे तत्वानि सवशः ॥ 
दति नानाप्रसङ्गानं त्ानाखषिसिः क्तम् । 

सवं न्यायं युक्किल्वाहिदुषां किमशोभनम् ?॥ 

द्रति एते च पदार्थाः श्रुतिष्वपि गखिताः $ यथा गर्भोपनिषदि- “अष्टो 

ग्रक्रतयः षोडश विकारा.” (३) दइति। प्रश्नोपनिषदि च-“पूथिवौ च 

पृथिवोमाता च” (8।८ ) इत्यादिना । एवं सेतेयोयनिषदादिष्वपि ( 
त्रौ च ग्रक्रतयः कारिकया व्याख्याताः+ 

“मूलप्रक्तिरविक्रतिसं दाया; प्रक तिविक्ततयः सप्र । 
वोडश्रकस्तु विकारो न प्रक्ततिन विक्रतिः पुरषः ॥» 

इति । “एकमेवादहितौयं त्वम्” ( च्छन्दो ६।२।१ ) इति ग्रुति-सति- 

प्रवादस्तुं सवेतत्वानां पुरुषे विलःपनेन श्ति-शक्तिमदसभेदेनेत्यधि रोधः । 
लयस्तु सूच्छोभावेनावस्थानं, न तु नाश इति । तदुक्तम्-- 

५“त्रासोत् ्षानसयोऽप्वथं एकभेवाविकल्पितम् ।” 

श्र विकल्यितमविमक्तम्। एतच्च ब्रह्ममौमां साभा फेऽंदेतग्रसङ्तो विस्त- 
रेणोपपा दितम्! विशैषस्वयं यत्, सैश्वरवादेऽन्यतच्वानां ततेवाविभागात् 
ईश्वरचेतन्यभेवैकं तत्वम् । निरौश्चरवाईदे तु तिवेखिवदन्योऽन्याविमक्ती- 
तप्रैकस्मिन् कूटस्थे तेजोमख्डलवद्। दित्यमख्डये प्रक्तत्याख्यसूच्छावखयय। 
मदादैरविभागादामेवेकं त्वमिति । तथा च वच्यति-“नादैतश्रुति- 

विरोधी जातिपरत्वात् ( १।१५४ ) इति } ६१ ॥ 

एतेषु पदायष्वचाचुषाग्णमनुमानन बोघं प्रतिपादयति चूलजातेन-- 
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( स्थलभूतात् पञ्चतन्मालानुमानम् ।-- ) 

सल् पञ्चतन्द्ाल्सय ४ ६२॥ 

बोध इत्यनुवत्तते । स्थूलं तावन्चानरुषमेव, तञ्च तन्मालका्यतयोक्तम् $ 

ततः स्थलभूतात् कार्य्यात् तत्कएरणतया तन्मालानुमानेन स्थूलविवेकतो 
बोधः इत्यथः । आकाश्साघारण्याय सखूलन्वमल वाद्ये द्धियग्राद्यगुख- 

क्त्वं, न्तादि विशेषकं वा) तन्मात्राणि च यनज्जातोधेषु शन्तादि- 

विशेषनं न तिष्टति, तन्नातौयानां शब्द-खश-रूप-रस-गन्धानामाघार- 

भूतानि सूत््मद्रव्याणि स्थूलानामविरेषाः । 

«“तस्िलस्मिंप्तु तमालत्रास्तेन तम्ा्ता सृता 1 

न शान्ता नापि घोरास्तं न मृटृश्चाविश्ेषिखः ॥" 

दति विष्णुपुरारणदिभ्यः । असखयायमधः+--तेषु तेषु भूतिषु तन्माल्ास्तिष्ट- 

न्तोति कछन्वा धम-घम्यभेदात् द्रव्याणा्मपि तन्माता स्मृता 

तेच पदार्घाः शन्त-घोर-मूटाख्येः सथूलगतशरब्दादि विशेषैः प्रान्यः, 

एकरूपत्वात्! तथा च, श।न्त(दि विश्चैषभरूयङ्दादिमचमेव भूतानां 

न्द् (दितन््ालल्नभिव्याश्यः ; अतोऽविशेधिखीऽविशेषसंक्निता इति । 

श्रान्तं सुखप्मकं, चौरं दुःखालसकं, मृदुं मोद्दालकम्। तन्मात्र 

च दैवएदिमातरभोम्यलेन कैवलं सुखाल्कान्येव, सुखाधिक्यादिति । 

अप्रेदमनुमानम्--अपकषं काष्ठापन्रानि स्थूलभूतानि खविशेषुखवट्- 

द्रव्योपादानकानि, स्थूलात्, चटपटा द्विदिति । अलानवयस्यापदया 

सू्यनादध्यैव साघ्यं प्यैवस्यति। अरकूलतकश्चाल कारखगुणरभेख 

कार्यगुखेत्पत्ते्वाघकव्यतिरेकैणापरि हव्यत्व भ्रुति-खतयश्चेति । प्रकत; 

श्ब्द्सख््ण दमे तु काघकमस्ि- 

“प्रज्द्स्यश वरिद्धौनं तत् रूपादिभिरसयुतम् । 

तरिगुणं तत् जगट्योनिरनादिप्रभवाप्ययम् ॥” 

इति किष्णुपुराणादिवाक्यजातम् ¦ वुदादङ्ारयोश्च शन्दस्पर््णदिमले 

भूतकारखत्वश्ुति-खतय एव बाधिकाः सन्ति, वादय द्दियग्राचयः 

जातोयविशेवगुणक्चदैव भूतलच्छणत्वेन तयोरपि भूतत्वापच्या ख्य 

सवकारणत्वपतुपपत्तरिति! नन्वेवं कारणद्रव्येषु रूप यभावे तन्मात- 
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रूपादैः किं कारणमिति चत् ? ख्वक्ञारशद्रव्याणां न्युनाधिकभावे- 

नान्यरन्यं संयोगकि्ैष एव, इरिद्राहौनां संयोग तदूभवकारन्धद्रव्ये 

रतरूपाटिदेतुचदशचेनात् । दृष्रनुमारण स्वाश्रवद्ेतुसंयोगानामेव 

रूपादि हेतुत्वसम्भवे ताकिकाणां परमाणु रूपकल्यनं तु देयम् । 

सजातोयकारयाग् येव काव्यगुणरम्भकर्तति त॒ तेषामपि न नियमः) 

तसरेणमदत्वदावंवयववद्ुचादेरेव तेरपि हतुन्वाभ्नुपगमादिति दिक्। 

इन्दरियानुमान च[काश्रानुमुनवडशन-स्यरन-वचनादिभिः परत्यक्ताभित्र॑त्ति- 
{रवति तदत्र नोक्तं, तत्वान्तरेण तत्वान्तरएनुमानानामेव पक्त 

त्वादिति न न्युनता । तन्मात्राणां चोत्त्तौ योगभःष्योक्तप्रक्रियेव ग्राद्या। 
यधा--अदङ्ाराच्छब्दतम्माल, ततश्च ङ्ारसदकताच्छन्दतन्याताच्छन्द- 

स्यशगुणकं स्य तन्यावम् । एवं- क्रभेखेकेकगुणत्तदधयए तन्बालाय्छुत्ययन्ते 

दति! यातु- 

“अआ शाशस्तु विर्वा णः स्पश्रमालं ससज ई । 
बलवानमवष्ठायुस्तखय सर्गो गुणो मतः ॥” 

इत्यादिना विष्णुपुराणे स्पश्पदितन्मातखष्टिराकाशदिखयूलम्तचतु- 

षयादृक्ता. सा भृतरूपेण परि्मनरूपैव मन्तव्या! आकाशदौोनि 

जंलान्तानि हि स्थुलमूतानि स्वस्वोत्तरभूतरूपेण स्ातुगततन्माताः 

स्वोपष्टम्भतः परिशमयन्तोति ॥ ६२ 

( तन्मात्रा दिभ्यः अदइ्ारानुमानम् 1-- ) 

वाद्माभ्यन्तराभ्यां तेश्वाहङ्गारस्य ॥ ६३ ॥ 
वाद्याभ्यत्तराभ्यामिद्धियाभ्यां तैः पञ्चतन्मावेश्च कार्यस्तत्कारखतन्रा 

अङ्ारस्यानुमारेन बोध इत्यथः! अद्र श्चाभिमानत्त्िकमन्तः- 

करणद्रव्यं, न त्वभिमानमालं, द्रव्ययेव लोकै -व्योपादानन्वद शनात्, 

सुषुद्यादावद इरठत्तिनाप्रैन भूतन प्रसङ्गात् वासनाश्यत्वनेवादङ्ाराख्य- 

द्रव्यसिडेश्चति। अतत्यमनुमानं--तन्मालेन्दरियास्यभिमानकडुव्योपादान- 

कानि, अभिमानकाय्द्रव्यत्वात्। येवं तद्देवः यथा पुरुषादिरिति। 

नन्वभिमानवद्व्यमेवासिडसिति चैत् ? द्धं गौर इत्यादिष्चयुपादानतयःः 
चच्चरादिवत् तल्बिदधः। उनेन चानुमानेन मन-आयतिरेकमातेस्य तत्- 



[88] साद्धगदभनम् | 

कारणतया प्रसाध्यत्वात् । अत्र चायमनुक्रूलस्तकं :+--*“व दं सयां प्रजादयः” 
( च्छान्दौ° ६।२।२ ) ( विष्णुपुं° ) इत्यादिश्रुति-स्घ तिभ्स्तवत् भृतादि- 

खष्ेरभिमानपूवकत्वात् बुदिव्रत्तिूर्वकष्ष्टौ कारणतया अभिमानः 
सिद्धः तत्र चैकायसमवायप्रयासचेवाभिमानस्य खटटिदेतुतवं लाचवात् 

कल्यते इति । नज्ववं कुलालारङ्गारसखापि घटौपादानत्नापचया कुलालमन््ौ 

तदन्तःकरणनाञ्चे तन्निभितचट नारः खात् ? न चेतत् युक्तं, पुरुषान्तर 

स एवायं घट इति प्र्यभिक्ञायमानत्वादिति | नैवं, सुक्तपुरुषभो गचतु- 

परिणामसेव तदृन्तःकरणमोचोत्तरभुक्छेदात् $ न तु परिशामसामान्य- 
खान्तःकरणसखर्ू.पस्येवोच्छेदः, "क्रतां प्रति नष्टमप्यनष्टं तदैन्यसाघारर- 

त्वात्! ( साघ० पार) इति योगसूत्रे सुक्तपुरुषोपकर गस्याप्वन्य- 

पुरुषार्ध स"चकत्वसिद्धिरिति। अथवा घटदिष्वपि हिरण्वमर्भादङ्ार एव 

कारणमस्त्, न कुल ̀ लाद ङ्{रः, तथाऽपि सामान्यव्याप्नी न व्यभिचारः; 

समण्िवद्ाद्प{दानिकेव हिखष्टिः वुगखादिषु साङ्गा-योगयोश्च प्रति- 

पावतेन तु तदशव्यष्टिबृह्धत्रादयुपादानिका। यथा सद्ाषखिव्या एव 

ख्ावर-जङ्गमाधपःदानलं, न वु पृचिव्यंग्रलोष्टारैरिति ॥ ६३५ 

( अदहद्ारेण अन्तःकरणानुमानम् !-- ) 

तेनान्तःकररस्य ॥ ६४ ॥ 

तैन{इङ्ारेण य्यख तत्कारणतया मुख्यस्यान्तःकंर शस्य मद्द् ख्य- 

वुद्ररलुमानेन वध इत्ये: । अल्नाष्ययं प्रयो गः+--त्रहङ्गारद्रव्यं निश्चय 
वत्तिमहव्यपादानकं, निश्चयकाव्यैरव्यत्वान् | यतवं तन्नैवं, यथा 
प्र्षादिरिति। अतरएप्ययं दकः, सर्वोऽपि लोकः पदाघंमादौ स्खरूयती 

निञ्चिव्य पश्चादभिसमन्यते, अयमहं, मयेदं कत्तव्यमित्यःदिरूपेरीति 

तावत् सिद्धमेव} तत1दङ्ारद्रव्यकारणाकाड्मयां त्रयोः काय्य-कारख- 

मावेन तदाश्ययोरेव काय्यै-काररमावो लाघवःत् कल्यते, कारगरखं 

वरत्तिलाभेन का्यत्तिलामसयौत्सर्गिंकत्वादिति । श्रुतावपि “स इताह” 
( ग्रनरीप० ६।३ ) “तटेच्तत” ( चन्दो ६।२।२ ) इव्यादौ सर्गावुत्यन- 

बद्धित एवं तदितराखिलष्टिर वगम्यते इति । य्यप्येकमेवान्तःकर 

व तभेदेन विविधं, लाचवात्ः 



धधनीऽध्यायं (५१) 

धगुरानोभे जायमाने सद्धान् वदुभृव ख । 
सनो माञ्च विज्ञय एकं तत् क्षत्तिभेदतः ;» 

इनि लेक्ात् ! “पच््रततिर्भनोवत् चपदिग्यतते" ( २।९१० ) इति वेदान्त 
सूत्रेण प्राणट्रष्टान्तविधया् मनस्नैऽपि व्रत्तिसावरमदरैन वदधुन्वसिडश्च | 

अन्यया निश्चव्ादटित्रत्तिभिरिव म्रभ-संग्रय-निद्रा-क्रोवादटित्रत्तिभिरपि 

स्वममसहगानन्तान्तःकरणापत्तेः, वुद्याहिष्वव्यवस्ययः सन आ्रादिप्र्ोगसख 

पातद्चनडिसवैशास्तरष्वनुपयुत्तश्च । तथाऽपि वं्रपवैखिवावान्तरभेद- 
मा यिन्यान्तःकरणवेये क्रमः का्यय-काररमावश्चाक्तः, योगोपयोमि- 

श्ुति-स्मृति-परिभाषाऽनुसारादिति मन्तव्यम् । तद््तं काशिह-- 

“अदहमय्ःटयो गरौऽयं चित्तात् वेद नात्मकः । 

एतचित्तद्रूमस्यास्य वौजं विहि मामति ! ॥ 

एतस्मात् प्रधम दिन्रादङ्रोऽभिनवःकछ्षतिः। 
निश्चयात निराकारो वुद्िरित्यभिघौयते ॥ 
अख वु हाभिधानस्य यऽङ्रख प्रपौनता । 

«< ङुःल्यरू पिणौो तस्ाित्त-चैतो-मनोऽभि धा ॥ 

हति ¦ अदमर्योऽन्तःकरणसामान्यम् । अत वाक्ये बौजाङ्गरन्यायेन 

एकस्येवान्तःकरणवच्चख व्रिमालरूपेख वित्तायाख्वावस्याभेदाः क्रभिका- 

स्तिविधाः परिणामा उक्ता इति। सखाङ्ाशास्ते च चिन्ताठत्तिकखं 

चित्तख बुद्धाविवान्तर्भावः । अद्धङ्ारख चात वाक्य बुद्धवन्तभावः ॥६8॥ 

( अन्तःकरखात् प्रक्रतेरनुमानम् ।-- ) 

ततः प्रक्रतेः ॥ ६५ ॥ 

ततो महत्त्वात् कार्यात् कारणतया पक्ततरनुमाजेन बोध इत्यथे: । 

अन्तःकरणसामनान्यस्ापि का्यैत्वं तावरैकदा पञ्चन्दरियच्ानाङुत्पत्या 

मघ्यमपरिमाखतया दैडादिवदेव सिद्ध, अ्ुति-स्मृतिप्रामः्याञच्च । तख चं 

ग्रक्तिका्यैत्वेऽयं प्रयोगः+सुख-टःख-मोदधमसिणौ बुद्धिः सु ख-टुःख- 

मोदधम॑कद्रव्यजन्या, काययैत्वे सति समुख-दुःख-सो हातलसकल्वात्, कान्तर्द्- 
वदिति । कारणगुणाहुस!रेरव काव्यैरुसौचित्यं चात्ानुक्रूलस्तकंः, भरुति-~ 

स्प तयोऽपौति सन्तव्यम् । ननु विषयेषु सुखादिमच प्रम¶्यं नास्ति? अं 



[४६] साङ्गगटञ्चनम् । 

सुखोत्यादवानुभवात्, तत् कथं कान्तादिविषयो दृष्टान्त इति चत् ¶ न, 
सुखाद्यालकवृधिकाय्यतया सखक्सुखं चन्द्नसुखमित्यायनुमवेन च विपया- 

नपि सुखादिघमकत्वसिद्धः, श्रुत-सतिप्रामाखाप्य । किच्च, यखान्वय- 

व्यतिरेकौ सुखादिना सद दृश्येते, तदेव सुखादय पाद्नत्वं कल्यते, तसय 

निमित्तव्वं परिकल्यवान्यखोपाद्{नत्वकल्यने कारणदयकल्यनानौरवात् | 

अपिच, अन्योऽन्यसंवादेन प्रद्यभिज्ञया च विषयेषु सवपुरूपसाघारखस्यिर- 

सखसिद्धिः, तत्ुखम्र ह खायास्म लये छत्तिनियमादिकल्यनागौरवं च 

फल्मुख चान्न दोषावदम् 5 अन्या मरत्यभित्तया अवयव्यसिद्िगप्रसड्गात् 

तन्कारणादिकल्मनामौरवादिति। विषयेऽपि सुख!दिकश्च माकंश्डये 

म्रोक्त- 

«तत् सन्तु चेतखघवाऽपि ईद 

सुखानि दु.खानिचकिंममात ९” 

दइति। अहं सुखोत्यादिप्रत्षयस्तु अददं धनौत्यादिप्रत्ययवत् ससवामि- 

भावाख्यसम्बन्धविषयकः, तैषां प्रत्ययानां समवायसम्बन्ध विषयकत्व- 

म्रमनिरासायं तु सुखि-दु.खि-मूदृभ्यः पुरुषो विविच्यते शास्ति । 

श्न्दादिषु च सुखाद्यालमताव्यवदहार एकाथसमवायात्। अस्तु वा 

शब्दादिषु साचाईैव सुखसुक्तप्रमाखेभ्यः, विषयगतसुखादेश्च व् दिमाल- 

ग्राह्यत्वं एल वलात् । यत् तु विषयासम्प्रयोगकारै एन्तिमुखं साच्िकरं 

सुषु्ादो व्यज्यत, तदैव वुद्धिधम आसमसुखमुच्यते इति। यद्यपि वेशरेषि- 

काव्या अपि ताकिकाः पपद्चेऽन्वघाऽपि काय्यै-कारणव्यवस्थामनुमिमत, 

तघाऽपि वदुलश्रुति-स्त्युपोद् बलनेनास्माभिरनुमितेव व्यवस्धा सृचुच्भि- 

पाद्या, मूलकेःयल्यदोषेण परानुमानानां टुवलत्वात् । अत एव “तर्का 

प्रतिष्टानात्--” ( २।१।११ ) इति वैदान्तसूनेणप्रतिष्ठादोषतः केवलतक- 

ऽपास्तः । तथा मनुनाऽपि- 

(“आपं घर्मपटेशं च वेदश्एस्वाविरो धिना । 

यस्तकंरनुसन्धत्ते स धमं बेद नेतरः ॥? 

इति वेदा विरुदतकं खेवाथनिश्चावकत्वसुक्तम् ; तस्मात्- 

“यो तव्यः श्रुतिवक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिमिः"ः 

इत्यादिवाक्चेभ्वः अरवणसमानाथकभेव मननं बलवत्, अन्याकारं 



प्रचसोऽष्याय्चः | [£ 9) 

नननं तु परषां दुवलम् । णवे युर्पऽपि सुख-टु.खादिसक्ेन तेपामनुमानं 

वद्लग्रु्या ठिषि रोधात् दबलमिति दिक्; प्रक्रतिगतविश्चेषं च पश्चात् 
वन््यामः ! ६ ॥ 

नन्वखिलजडइभ्यः युरुषविवेक एव मुक्तो डलुः. तत् किमघं जड़ान- 

सन्य[ऽन्यवितेकोऽत्र दशित इति चत् ? प्रक्र्यादितच्चोपःसनय्ा इ्वप्रद््र 

विव्रकदयःप्यर्पात्नितचादिति) का्ध-कारणमुद्रया प्रक्रलिघव्यन्तखःन्- 

मानेन विकलः सिद्ठमृच्छ यथोक्तकाय्यै-कारणमभावशून्यख पुरुषस 

ग्र क्ञारन्तरणानुसान नस्ता सिद्िसादह- 

( संदह तपराचन पुसषस्यानुमानम् ।-- ) 

संहतयराथत्वात् पुरुषस्य ॥ ६६ ॥ 
संहन नसारम्भकसंयोगः, स॒ चावयवावयव्यमेदात् प्रक्ततिकास्यसाध्- 

रणः। तथा च, संहतानां प्रक्र ति-तत्कर्व्याखं परा्त्वानुमानैन पुरुषस्य 
वौघ इत्यथः । तटूयघा विवादाद् यक्षति-मदद् दिकं परां र तरस्य 
भगापवगफलकं, सदनन्वात्, शय्याऽऽसनादिवदित्यनुमानेन पक्त; परो- 
उदन् एव पृकषपः सिध्यलि, तस्यापि संदह तत्वऽनवस्थापत्तेः। पातञ्जसे च 

““पराधं संहत्य कारिन्डात्" ( केव° पा० २३) इति सूतकारेणःनुमानं 
छतं, तत् तु यघःगरुननेवन्न्लावयुवसाधारणम्, दइतरसादितल्यनाद्रक्रिया- 

कारित्वस्येव संहत्य कारिताब्दाघत्वात् । पुरुषस्तु विषयग्रकाररूपायां 
स्वाय क्रियायां नान्यदपैचत, निन्धग्रका शरूपत्वात् पुरुषस सन्वन्धमाते 

बुडिद्रल्यपेचरणत् । रसुख्न्यस्तु नासाघारय्यद्यक्रिधेति । अत्रच भ्न 

वा ररे! सवख कामाय सवं परियं मवति, आत्मनस्तु कामाय सप 
प्रं भवति" ( वरह उ० ४।६।६ ) द्रवादिश्चति-स्मृतयोऽतु- 

करूलतकः । अन्यच्च, मुख,टिमत् प्रधानादिकं यदि खख सुखाटि्गाये 

खात्, तदा तख साक्षात् सखत्तेयत्वे कमकल्तुविरोधः, न डि धामेभानं 
विना सुखख भानं सम्भवति, अहं मुखोल्छेवं सुखानुभवादिति। अपि 

च, संहन्यमानानां वदनां मुखानां तत्काय्यीखां चानेकविकाराणामरक- 

चतन्यगुखकल्यनायां गौरवख लाघवादेकं एव चिव्रकाशरूपः पुरुषः 

सवे सं तेभ्यः परः कन्ययित्, युच्ते इति! अनेन सूलेख निमित्तकार्ख- 



[द] साह्वयरद शनम् । 

तया पुरूषानुमानसुक्तं, पुरुपा्सखा!खलवस्तुसंहन न नि सित्तत्वव चनएन् $ 

अत एव सर्ग्रायुत्यनं पुरुषं प्रकत्य विष्णुपृराणादौ स्थ्येते- 

“निमित्तमातभेवासौ खुज्यानां सगेकस्मखि । 
प्रघानकारखौभूता यतो वे खञ्चश्कतयः ॥ 
युणखाम्यात् ततस्तस्मात् चेलज्ाधिष्टितान्ने ! 

गुणव्यञ्नसम्भूतिः सगेकालै दिञोत्तम ! ॥* 

इत्यादि देलन्नाचिष्ठानं चासमाघ्नपुरुषा्सख संमोममातं गुणव्यञ्जनं मदइत्तक्तं 

कारणतया विगुणलमप्रघानव्यञ्चकत्वाद्ति । तदेवमचाचुषाणासनुमानन 

सिद्धिरुक्ता ॥ ६६ ॥ 

इदानीं सव कारणत्वोपपत्तये प्रक्षतिनित्यत्वमुपपाव्यते पुरुषकौटस््य्- 
सि्थं- 

( प्रक्तते नित्यत्वस्ापनम् ।-- ) 

दले मूलाभावादृल्युलं ुलम् ॥ ई७ ॥ 
लयो वि शतितत्वानां सूलमुपादानं प्रधानं मूलगरून्यम्, अनवय्यापच्या, 

तत्र मूलान्तरासस्भवा दित्यः ॥ ६७ ॥ 
नतु-- 

“तस्माट्व्यक्तयुत्यन्नं तिरु दिजसत्तम !* 

इत्यादिना प्रघानखापि यषुषाडत्यत्तिश्रवरत् पुरुष एव प्रक्तेमृलं 

भवतु १ पुरुषस नित्यतया च नानवस्था, अविद्याद्ारकतया च नं 

पुरुष कौौटख्य हानिः $ तथा च, स्म्यैते- 

^ तस्माद् ् ानमूलोऽयं संसारः पुरुषस्य हि 1” 

इत्याश्ङ्ग्ाद-- 
(प्रकते नित्यत्वविषयकसंश्द्निरसनम् ।- ) 

पारम्पर्य्यऽप्यकचर परिनिद्रेति संन्ञामाचम् ॥६८॥ 
अविदययादिदार्स परम्परया पुरुषस जग मूलकार णत्वऽप्येकस्सिच- 

विद्यादौ यतर कुवचिन्निलये हारे परम्परायाः पय्यैवसानं भविष्यति, पएुरप्र- 

सापरिणामित्वात् ; अतो यत्न पय्यैवसानं सैव नित्या पक्षतिः, प्रकति- 

रिद मूल क्षारणस्य संज्ञएमाठमि्यथं; ॥ ६८ ॥ 



प्रछमेःऽध्यायः । [४६] 

नन्वेवं पञ्चविंश तितानौति नौपपद्यत, मदत्त्वक!र णाव्यक्ता- 

पक्रयाऽपि जइतच्वान्तरापत्तः ? इत्याप्रायेन मूलसमाधानमःद-- 

[ष , अविद्याचाः तव धिक्यापत्तिखिण्डनम् ।-- ) 

समानः प्रतयो; ॥ ६८ ॥ 
वस्तुतस्तु प्रजतमृलकारणविच।रे दयोवादि-प्रतिवादिनोरावयोः 

समानः पक्तः । एतदकं भव्रति;-यघा प्रज्जतेरुत्यत्तिः च्रे, एवमविद्याया 
अपि-- 

“ऋविद्या पञ्चपविषा प्रादृभृता मद्यालमनः" 
इन्धादिवाव्यः ¦ अत एकस अरवभ्चं गोण्त्यत्तिवक्तव्या ; तत्र च प्र्षतेेव 

युरुषसंयोगादिभिरभिव्यक्तिरूपा गौ्ुत्यत्तयु्ता-- 

“संयोगलक्तरेत्पत्तिः कथ्यते कस-ानयोः?? 

इति कौमवाक्च प्रञ्जलि-पुरषयोगंंणोत्पत्तिस्मरखात् अविद्यायाश्च 

रप मौणोत्पच्यश्रवणत् । तस्या अनादितावाक्यानि तु श्रवादृरूपैरोब 

वासनादयनाटदिवाक्छवत् व्याख्येयानौति। अविद्या च मिध्याज्नानरूपा 

नुद्धिवम इति योग मृतितम्, अतो न तत्वाधिक्यम्। अध्वा इयोः 

ग्रक्रति-पुरूषयोः समान एव न्याय इत्ययः, 

“यतः प्रधानपुरुषौ यतञ्चतद्चराचरम् 1 
कारणं सकलखाख सनो विष्णुः प्रसौदतु 1" 

इत्यादिवाक्ये. पुरुषस्याप्युत्पत्तिश्वण।दिति भावः ¡ तधा च, पुरुषलयेव 
ग्रक्रतरपि गी्येवोत्यत्ति.+ निव्यत्वश्वखादित्यपि सम(नमिति ; तस्मात् 

ग्रक्तिरेवोपाद् "नं जमतः ; प्रजक्ञतिघमेश्चाविद्या जगन्निमित्तकारणं, तघा 

पुरुषाऽपौत सिडम् । यत् तु-- 

“अ विदयामाद्ुरव्यक्तं सग प्रलयघमिखणम् । 

स्रगग्रलयनिसुक्तं विद्यां वै प्रञचवि कम् ॥” 

इति मोचधमें प्रक्रति-पुरुषयौर विद्य-विद्यति वचनं, तत्तु तदुभयविषय- 

तयोपनच्ररितभेव $ परिणामिटेन डि पुरुषापेचया प्रकतिरसलोति तखा 

अविद्याविप्रयत्वमुक्तम्! एवमव तस्मन् एकरणे सखवन्तकारणापेचया 

सा--५ 



[५०] सद्गदशेनम् | 

भूतान्तं काय्यजातमविचत्य्त, स्व खापेचव्रा च स्वस्वकारयं विद्यात: 

पुरुषस परिखामरूप ग पादानत्वं तु प्रक्रव्यपाभिकभेव कत्तन्तादिवत् 

शति स्मृ योरुपासा मेवानृद्ते । अन्यधा ५स्यूलमन शव स्वम्” ( दद: 

उ० ३\८।८ ) इयादिश्रुतिविरोघापत्तरिति मन्तव्यम् ! मायाशब्देन च 

पक्त तिरेवोच्यत, "मायां तु प्रक्नतिं विवात्" ( श्रुताश्रर ४।१० ) इति 

श्रुती- 
“अस्मास्व जत विश्रपनतत् 

ताखंग्रान्या मायया सन्रिरुदः }' ( श्चताश्र° ४।९) 

ईनि पृरप्रकरन्तमायावाः प्रक्ञतिखेकूपतावपनात्, 

“सच्च रजस्तम इत प्रक्ततं तु मुख्यम् | 

एतन्मयो च प्रक्तिर्मावा या वैष्णवी शरुता ॥ 

ला{इतश्रनक्त रेति तखास्ताटगवद्ुप्रजाः ॥ 

इन्यादिसतिनम्यञ्च। नतु ज्ञाननाश्या अकरा मायाग्रन्दा दैः, नित्वत्वा- 

नुपपत्तः ¦ किच्च, अविचायर द्रव्यत्वे शब्दमालमदः, गुखत्व च तदाघर- 

तथा प्रज्नतिसिि, पुरुपस्य निर्ग सत्वादिभ्यः। अथ द्रव्य गुण कमः 

तिलत्तरोप अस्प्र भिरतिवया वक्रव्यति चैत् ? न; ताटक्पदःर्घाप्रतोतेरूक- 

त्वादिति ॥ < ॥ 

नन्ववं चेन् प्कति-पुरुषःच्नुमानग्रकारीऽलि, तहि स्वेषाभेव कचं 

विवेकनननं न जायति ? तत्राह-- 

( अनधिकारिणो सननकर्म॑खि असामथ्यम् !-- ) 

अधिक्रारिबेविध्यान्न नियमः ॥ ७० ॥ 
य्रवणाद्ाविव मननेऽप्यधिकारियास्तिविघा मन्द्-सव्यमोत्तसाः, इत्यतो 

न सदपानेव ममन नियमः, कुतकदिभिमन्द मच्यमयो बा घसत्मतिपक्तता- 

सम्भव;दि चर्थः । मन्दे ह वो दादयक्तकुतकज्ञातनोक्तानुमा नानि बाध्यन्ते । 
मध्यमेश्च बु ्वाय्तीरंवु वरिरुहारऽ्चिड; सब्मतिपल्नितानि क्रियन्ते; अत 
उत्तमाभिकारि मामेते तादशमननं मुवतौोति भावः ॥ ७० ॥ 

ग्रतः सखह्पं गुणतान्यं प्रणेनोक्त, चुत्मम्तादिकृं च प्रसिडमेवास्ोति 

व् गि्टयोमदद इ ङ्ारपराः खरूपनादः सून्या 



ग्रथ्रसः-प्यायः ! [भ] 

( ब्ल: स्वर पम् ,-- ) 

महदाख्यमःदां काय्यं तन्मनः ॥ ७१॥ 
मदद ख्यमादयं काव्य, त्मनो मननत्रिक्रम् । मननसन निश्चयः) 

ददव्रतिका बुद्िरित्यथः, 

५धटेतन् विन्नं बौजं प्रधानपुरुषात्मकम् । 

मन्तत्तत्वमिति प्रोक्तं विततं तदुच्यते 1” 

न्प दिवाक्भ्यो बुडरेवादक्ारछत्वावगमात् , 9 ॥ 

( अदङ्रस्य सरूपम् ¦-- ) 

चरमोऽदड्रः ॥ ७२ ॥ 

तसखानन्तयो यः सः अदं करोतोत्यद्धङ्गारः अभिमानघ्तत्तिकं 

दत्य; ॥७२ ॥ 

यतोऽभिमानत्रत्िकोऽदङ्ञारः, अतस्तत्काय्यत्वमुत्तरेषांमुपपन्च- 

सित्याद- 

( तन्मात्राणामिन््ियाणाच्च अद ङ्ारकाय्यैत्वकधनम् ।-- ) 

तत्काय्वत्वसुत्तरेषाम् ॥ ७३ ॥ 

सुगमम् । एवं त्रिसूत्री व्याख्याव पौनरुन्या ड़ अपास्ता ॥ ७२३ । 
नन्वेष प्रंऊति;ः सगक्ारणमिति ग्रुति-स्तिविरोषः ? इत्याशद्वार्या- 

माह - 

( प्रकते: खष्टिडेतुतांयां सन्देहनिरसनम् ।-- ) 

अआदादहेतुता तदारा पारस्पय्येऽप्यशुवत् ॥ ७8 
पारम्ययऽपि साक्ददहेनुवेऽप्याद्यायांः प्र्तेदहेतुना अदङ्ारां दिषु 

मददादिदारा अलति । यथा वशैषिकमतेऽणृनां घटादिदेतुतां दमणकार्दि- 
दारेदेत्षद्यः ॥ ७४ ॥ 

ननु प्रक्रति-पुरुषयोरुभयोरेव निन्मत्वात् प्रकतेरेव कारणत्वे किं 

नियासकम् ? तवाद--~ 



[५२] माङ्गनदनम् | 

( प्रक्रतरव करयान्तेस्यापनम् ,- ) 

पुवभावित्वे दधोरेकतरश्च इानेऽन्यतरयोगः ॥७१। 
इयोरेव पुम्प्रन्योरखिलकाव्यपूवमा (तट ऽष्यकतरस्य पुरुषस्यापि 

ख ¡जित्वन कारणताद्ान्या अन्यतरस्याः कारणन्दो रिव्यमित्ययः। पुरूष- 
स्यापरिरणमित्व चदं वौजं- परुषस्य संडत्य कास्त्वि परायन्वापचया 

अनवष्य। | असंदय कारित्ये सदा मददग्दिकारखव्रसङ्कः । प्रङ्धतिद्ारः 

परिणामकतल्पत्न च लाचवाल् तस्या एव पर्सिामोऽस्त › परुष तु सखासित्वन 

खपृच्नोपचारः ; यथा योषु वत्तमानौ जय पर जय) राजन्युषचय्यंते तत्- 

फलु ख-द्ःखभो त्वेन, तट्स्वा सत्वादिति । किच्च. घमिंग्राहकमानेन 

कारणतवरैव प्रक्र तः सिद्धै नाएन्यकारखाकाड्ग अस्ति; यथा घमिग्राहक- 
प्राणेन द्रष्टुतया पृ्णमिद्गौ नान्यद्रषटकारेति। अपिच, पुरुषस्य 

परिणा{नित्वे कडा विच्चचुसेन-अरटवत् वन्यत्वसपि स्यात् ; तथा च 

विद्यमानमपि सुख-द्.खादिकं न जायेत, ततश्चाहं सुखो न बेत्यादि- 

संश्व पत्तिः अतः सटा प्रज्ागशस्वरूपत्वानपायेन पुरूषस्यापरिणामित्वं 

सिब्यति। तदुक्तं योगपू रेण--“सदा जऋाताश्चिच्तकछत्तयः, तव््रभौः 

पषषस्यापरिरणमिन्वात्" ( केव° पा० श्ट ) इति) तद्ाष्यण च “सद्ा 

्ानविषयत्व तु पुरुषसापरिणासित्वं परिदोपयति” इति । सदा त्रकाण्ट- 

ख रूपत्वेऽपि यथा नैकटाः विश्चप्र काशत्वं तथा व्यामः ॥ ७५ ॥ 
म्रकतयु पत् कारणन्वोपपत्तये विभुन्वमःप प्रतिपादय्ति-- 

( प्रक्रतमिमुत्वख।पनम् 1-- ) 

परिच्छिन्नं न सर्वोपादानम् ॥ ७६ ॥ 
सवोपादानं प्रधानं न परिच्छिन्न व्यापकमित्य्यैः। सर्वोपादानत्वसत 

हेतगर्म विरेषण, परिच्छिन्ने तदसन्भवादिति+ ननु प्रक्तरपरिच्छिननत्वं 
नोपपद्यत, प्रक्र तिहि सत्वादिगुणत्रयाद तिरिक्ता न भवति, “सतहए्दौनाम- 

त्त्वं तद्रपत्वात्"” ८ ६३९) इत्छागामिसूल्ात्, यो गसूल-माष्याभ्यां 

सखष्टमवष्टतन्वा ञ्च! तेषां च सक्वादौनां ल्ुत्व- चलन्व गुरुन्दादयो धर्मा 

व्यम,णा विमुन्वे सति विरुध्यन्ते, खुष्यादिदैतवः संसमोग-विभागादयश्च 



पटमःऽध्यायः। [५३] 

न7पपद्यन्ते इति> अरोचत परिच्छिननन्वसनत्र उेशिकःमावप्रति- 
य गिताऽवक्छढकाव च्छिननत्वं, तदभावश्च व्यापकम् । तथा च, जगत्- 

कावगनचख देश्िकाभावप्रतियोगिताऽनवच्छटकन्वभेवेति ग्रक्ततेर्व्यापकत्व- 

सिति पर्यवसितम् यथा प्रशस्य स्थावर-जङ्माग्रखलश्रगोरव्यापकर्त्व 

प्राखत्वमामान्धेनोच्ते, प्ाणव्यक्तो नां सवेरेसम्बन्धात् $ तदत् प्रक्त- 

व्यापकत्वमिति | प्रक्ततरक्रियेकन्वादिकं च साघम्य-ववम्यसूत्र प्रति 

पादयिष्यमः ॥ 9६ ॥ 

न कवलं सर्वोपादानन्वात्, अपि तु- 

( ग्रक्ततविं भुन्वस्य! पने युक्यन्तरम् 1-- ) 

तद्त्पत्तिश्चुतेश्च ॥ ७७ ॥ 

तेषां परि च्छिन्नानासृत्यत्ति्रवणाचच। अध भ्वद्ल्यं तन्मयम् 
( छान्दो ७.२१।१ ) इन्यादिश्रुतिषु मर णधर्मकत्वेन परि च्छिनरस्योत्यत्यव- 
गमात् शरद्य न्तरैभ्यञ्चत्यधैः ॥ ७७ । 

इदानीं प्रक्ष तिकारणनोपपत्तयेऽमावादिकारणतां निरखति- 

( अभावादैः कारणतानिरसनम् !-- ) 

नावस्तुनो वस्त॒सिडधिः ॥ ७८ ॥ 

अवस्तुनोऽभावान्र वस्तुसिद्िमावोन्पत्तिः;, शशष्ररङ्गज्जगदुत्पल्या 

मं च्ादयनुपपत्तेः, तददर्शना रव्यं; ॥ द | 
ननु जगदप्यवस्वेवास्तु, खग्रादिवहदिति ? तलादह- 

( जगतः अवस्तुन्वनिरसनम् ।- 

अवाघादटष्टकारणजन्यत्वाच्च नावस्त॒त्वम् ॥७<॥ 
खप्रपदा सेव प्रपञ्चसख वाघः भ्रुत्यादिप्रमारीर्नास्ति; तथा शङ्ख 

पौतिनारैरिव दष्टेद्धियादिजन्यन्वसपि नास्ति, टीषकल्यने प्रसाणभावा- 

टिद्यनो न काय्यैखावस्तुत्वमिव्यश; ] ननु “वाचारम्भगं विकारो नामधेयं 

रत्ति व्येव सत्यम्” ( छान्दो ° ६।९४ ) इत्यादिश्रुतिभिरेव प्रपञ्चय वाघः, 

बाघाचाविद्याख्यनेषोऽपि खकारशेऽप्तौति चैत्? न, ख्ट्ष्ान्तसिद्धय- 



[४8] साङ्गदम् ' 

न्यघाऽनुपधन्वा स्वक \रर पचक सयेच्येर पासच्चपरत्व,त् त.दस्वक्नाम्, 
अन्यया खलव्छाड्विक्यविरावाच्च। कच्च, अन्या प्रपञ्चवाधे अलाय्रयः, 

सखस्यापि प्रप च्ान्तभे ततया बाच्रन तहथिनाघ् पुनः संशयापत्तिश्चेति 

अत एव बाघाव्राघादिव वरम्यदुपलम्भाच जाग्रव्रपद्धखय सप्र खयुष्यादि- 

तुन्य चमलिनिवन्सन प्रत्याचष्ट घदान्तसृत्रदयं--“वे चर्म्याच्च न खप्रादिवत्” 

(२।२।२९ ) इति “उपलखेश्च" { २।२।२८ ) दति च। “नेति नति" 

( हह० ० २।२।६ ) दटवावन्वाक्ानि च विवेकपराख्येव, नतु 

खरूपतः प्रपञ्चनिपेवपरा ख, “प्रक्रत तावर हि प्रपिषति" ( ३।२।२२ ) 

इति वेदान्तान् ¦ एवमन्यान्यपि वाक्यानि व्रह्ममोमांसामाष्येऽस्माभि- 

व्या ख्व;त्नि ॥ ऽ€& ॥ 

नावस्तृतो वस्तुसिद्िरिति वद्र. तत्र हेतुमाद-- 

( अवस्तुनः वस्तु सिद्धाभाव इनुप्रद्नम् [-- ) 

भावे तद् यागेन तच्सि्खिः, अभ्यव तद्भावात् 
कुतस्तरां त्धिह्विः?॥८०॥ 

भात्र कारणस्य सद्रेपत्वे तद्योरीन सत्तायागेन काव्यसिद्धिषटेत ; 
कारसास्याभाठऽसद्रपत्वं॑तु तदभावः त् कायस्याप्यसत्वात् कथं वस्तुभूत- 

काणटस्तिद्धि, ? कारणस्वरूपय्येव काय्धस्टौचिद्याद्िवयश्चः॥ ८० ॥ 

ननु तथाऽपि कञ्ैवःवश्वकन्वाञ्जगत्कारणमस्त, किं प्रधान 

कल्पन्त ? तलाप्यषह- 

( कमणो जगत्कारखतानिरसनम् !- ) 

न क्मः.उपाद्ानव्वायोगात् ॥ ८१॥ 
कर्मणोऽपि न वस्तु सिदिः, जिसित्तकारणस्य कमणो न मृलकारणतव, 

गुणानां द्रव्योपादानत्वाव.गत्। कल्यना दि टृष्टनुस्ारेणेव भवति, 

त्रेप्रपिकोक्तयुग्णनां चोपादाज्त्वंन क्रापि दृष्टमित्यध्ैः । अत्र कर्मशब्टो- 
£वि्रादौ नामगयपलन्नकः, गुखत्वाविशरेषेख तेषामप्वपाद्ानत्वायोगात् । 
चवुषः पटलादिकड विदयायाञ्चननगतद्रध्यत्वं तु प्रघानख संक्ञामात्रमेद 

डति ॥ ८१ ॥ 
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तदवं परि कामि-वापरिप {मन्वे परषथन्लापराधन्वम्यां पृष्प्कव्य; 

विवक्ो दर्शिनः। उदानौ विकन्नानसयवाविचकन1 द्वारा परम- 

प्रयाचदेवृ, न तु तत्र॒ वंदिककमणां सात्राडेतुताऽस्तौति यत् 

प्रागुक्तम्, *अविशेश्चाभयोः” (१।६) इलि व्धेण, तदैव प्रपञ्चयति 

पञ्चभिः सूतैः,- 

( वद्विककमेणां साच्ताद्धावेन मोचशतुत्वाभायोक्तिः-- ) 
५ नालश्रविकादपि तत्सिद्धिः, साध्यलेनाहत्ति- 

18 ¢ 

यागादपुरुषाघत्म् ॥ ८२॥ 

अपि-शब्दन “न टृ्टात् तत्कः” ( १।२ ) इति प्रागुक्तटषटसमुदयः। 

गुरोरनुग्यते इन्यनुश्वो वेदः, तदित यागादिरानुख्विकं कम, 
तस्मादपि न परदोक्तपृरमाद्येखिद्धिः$ यतः कमसाष्टत्वेन पुनगाघ्रत्ति- 

सम्बग्धाद्न्यन्तपुरुाघत्वाभावः इन्यथः । क्मसाध्यसख च.जित्यत्से गतिः, 

--“तद्यधे ह कमे चितो ८ जितो ) लोकः च्ौयते, एवभे वामुत्र ुखयचितो 
( जिनो ) लाकः चौयत ( छान्दो ८। १६ >) इलति) “न कस॑णा, 

अन्यव्रमन्वःत्'? (१।१६) इनि मूत्रेण पृषं कमणा वन्धो निराक्ततः. 
इदानीं च मोन्तो निराक्रियते इत्यपौनसक्तयम् । अन्यधमेत्येन पृ्ाक्तद्ेतुना 
वन्धे इव मोक्नेऽपि कमणो हेतुत्वं निराक्रतपा्यमिति पुनराशङव 

नोदरैतोति चैत् ? न; बन्धदनुत्वेनाविवेके सिद्व तत्यरुघौय!विवेकजत्वेन 

कमणां तदौयनचव्यवस्योपपत्ते रिति ॥ ८२॥ 

नन्वेवं पच्चःग्निविद्यारूपेखोपासनाख्यकमणा तोघयमरणखादिकर्मण 

च ब्रह्मलोकं गतसखाना्रत्तिग्रतिः कद मुपयदयते ? तत्ाद- 

( अनात्र्ति्ुतिवि रोधसमाघानम् ।-- ) 

तव प्राप्रविवेकस्यानादन्तिश्रुतिः ॥ ८्२॥ 

तवाुखविककमेि ब्रह्मलोकगतानां या अनाव्रत्तिशरुलिः, सा ततेव 
प्रप्रवित्रेकस मन्तव्या $ अन्यधा हि व्रद्यलोकादप्याठत्तिं प्रतिपादयत 

बाच्यनन्तराणां विरोच इयथः तथाऽपि साऽम्यनाघत्िदिवेकर(एनखेव 



[५६] साद्वदश्नम् | 

फलं, न तु साच्नादेव कर्मण इति) एतच्च षष्टाव्याये प्पच्चयिष्यति। 
बरह्मसो मांमाभाप्ये च तयीर्वाक्वान्य॒दहत्यास्माभिर्व्वाखय।तानि } रे! 

कमे गस्तु फलं तदादइ- 

( व दिकषकमणो दुःख ननकन्नोक्तिः ।-- ) 

दुःखात् दुःखं, जलाभिषेकवन्न जाद्य विमोकः ॥८४॥ 
अतुखविकात् वु हिंसादिदोषैण दुःखात्क्मोगेन च दुःखात् दुःखं 

दुःखवारेव भवति, न तु ज।ङाविभोशोऽविच्किनिघ्रत्तिः, दुःखविमोक- 

र्त तिद्रं एव तिष्ठति ; यचा जाद्यात्तख जलाभिषेकात् दुःखा नित्रत्तिरेव 

भवति, न तु जाद्यविमोच्त इत्यर्थ; । तद्क्त- 

“य्या पञ्धेन पङ्काम्भः सुरया वा सुराक्ततम् । 

भूतदत्यां तचेवेकां न यज्ञेमाटुमरेति ॥ 
दति। ख्यते चब्रह्मलोकस्ानां विष्णुपाषदानामपि जय-विजयादौनां 
पनः राक्तसयोतनौ दुःखधारेति। कारिकया चेदमुक्तं-- 

““टषटवद्ानुखविकः स दय विश्रुडिचेयातिशएय युक्तः ।* 

इति ॥ ८3 ॥ 

ननु निष्कामा दन्तयांग-जप दिरूपकमणे न दुःखं, प्रत्युत मोक: फलं 
ग्यते इति ? तल्ारइ-- 

( निष्कास कम॑णोऽपि मोकच्पदानासामथ्म् !-- ) 

काम्येऽ काम्येऽपि, साध्यत्वावि्चषात् ॥ ८५ ॥ 
काम्यऽकाभ्ये च कमणि दुःखात् दुःखं भवति; कुतः? साध्यत्वा- 

विशेषात् ; कमसाष्यख सत्वशुहिद्वारकन्ञानस्यापि त्िगुखणातमकतया 
द्ःखात्क्रन्वादिव्यधः। भ्न कमणा न प्रजया घनेन त्यागेनेकेऽखतत्व- 
मानशुः? (मदानारा० उ १०।६) इव्यादि्रुतिभ्यश्च कस्णो न 

साच्ानमोचः फलमिति भावः । त्यागेनाभिमानव्यागेन, एके कचिदेवा- 
स्धनत्वमनःनश्रुः प्राघ्रवन्तः, न सव, अभिमानत्यागख तत्वन्नानजन्यतयां 

टुलमन्वादित्यधैः ॥ ८५ । 

ननु भवतेऽपि कं ज्ानसाश्यख न दुःखवं, सान्यन्वाविशैषादिति 

तवाद- 
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( ज्ानख मोत्नकाररन्वेस्यापनम् ;-- ) 

निजमुकस्य वस्धध्वसमादं पर.न समानतवम्॥ ८६] 
निज्मृक्रस्य स्वभावंमुक्तस्याविग्राख्यकारसनाशन यथ्ैकवन्ध- 

नित्रत्तिमात्रं परमन्यन्तिकर, विक्कक्ानस्य फलं ष्ठमद्ाविनाग्नौ, नतु 

कमण इव मुरःद्धिकं भावरूपं कायं, येन नाशितया दृ.खदं तन खात् $ 

कर्मराश्च इृण्क्तारयं विना न सान्नादैवाविद्यानाशकत्वं घटत इति; अतो 

क्यनस्यान्न त्वान्न ममानत्वं ज्ान-कमरणे रित्य! क्तानान्र पुनराहत्तिः 

सम्भवति, अिवेकाख्यकारखणन(प्दिनि सिद्वम् । तदैवं विवेकन्तान~ 

मव सा्नाजन्नापाय इव्यक्तम् । ८९ | 

ददानो विवरकत्ननसापि साक्ञादुपायाः प्रमष्णानि परौच्यन्ते। 

"'अ्त्ा वा अरे! द्रष्टव्यः ोत्व्यो मन्तव्यः? ( व्रद्° उर 

२।०।५ ) दत्याटिग्रुतिभिहि परमाणदयेणालक्ञानमित्यवगम्यते ¦ कर्मादिकं 

त्वन्यन्मन-त्रादि प्रनाखानां शुद्धादिकरमवेति-- 

( प्रमा-प्रमाणयो सच्च णम् ।-- ) 

योरेक तरस्य वाऽप्यसचिक्लष्टाथंपरिच्छित्तिः 
प्रमा, तत्ाघकतमं यत् तत् 

विविधं प्रमाणम् ॥ ८७ ॥ 

असंनिक्तष्टः प्रमातरि अनारूढृः, अनधिगत इति यावत्, एवम्भत- 

स्याधयसख वस्तुनः परिच्छित्तिरवधारणं प्रमा, साः च दयोददधि-पुसषयो- 
रुभयोरेव घर्मो भवतु, किं वैक तरमावस्य, उभयद्चेव तस्याः प्रमाया यत् 
साधकतमं फवायोगव्यवच्छिन्नं कारणं, तच्च तिविधं व्वमाणरूपेरीत्य्ः | 
सृतिव्यावततेनायानधिगतेति। ममव्यावरतेनाय वस्विति। संश्य- 
व्यावत्तनाय त्ववधारणमिति। अत्र यदि प्रमारूपं फलं एुरुषनिष्टमात- 

मुच्यत, तदा बुदिव्रत्तिरेव प्रमासम् । यदि च बुडिनिष्ठमालमुच्यते, तद! 

तू केद्धियसन्रिकर्षादिरेव प्रमाणम् । पुरुषस्तु प्रमासःच्येव, न प्रमातेति । 

यदि च पोरभेयवोधो बुदघ्नसिश्चोभयमपि प्रमोच्यते, तदा तूक्तमुभयभेव् 



[४६] मां ङ्वदङ्नम् । 

प्रसाभेदरेन प्रसास मवति; चक्तरादिषु तु प्रमागाव्य्एवः परन्यररच् 

सवेधति भावः। पानद्ललभायेतु व्यासदर्रः युसपनिडवोषः प्रभेन्य॒न्तः, 

पृरुपाचमेव करणानां प्रत्या फलस्य पुरुप निएनाया एवोचिन्यात् ¡ अतो- 

ऽत्रापि म एव मुंव्यः सिदान्तः। न च पृरुषवौवम्वरूपस्य नित्यतया 

क्रं फलचमिति वाच्यं, केवलस्य नित्यत्वेऽप्यर्घोपरक्तरू काएच्टन्वात्, 

पुरुषीर्योपर एगस्येव वा फलचःदिलि। अत्यं प्रक्रिया--रन्द्रियपगणालि- 

कथा अ्यसच्रिकषग लिङ्ल्ननादिना वा आौ-बृहरर्याकारा व्रत्तिर्जायते. 

तत्र चनियसन्िकणजा प्रत्यन्ना वृत्तिरिद्िधविशि्टवुद्याखितय, नयनादि- 

गलपित्तादिदरोषः पित्ता्याकारद्ल्युदयादिति विश्नषः। सा च छत्ति- 

रद्य(परक्ता प्रतिदम्बरूपय धुरुपारूटा संतो मासते, पुरुषस्यापरिणाभि- 

तया वृद्धिवित् शतोऽ्याकारत्वासम्भवात्, अर्घाकारताया एव चाध- 
ग्रहणत्वात् अन्यस दृवचन्वादिति। तदैतदत्यलि “जपा-स्फटिकयोरिव 

नंपराएगः किन्व मिमानः” ( ६।२८ ) इति । यागसूवं च--“त्रसिसार्प्य- 

मितरल्र'! ( समा० पा 8) इति स्मृतिरपि- 

‹"तस्सिंि डरा स्फ र समस्ता वस्तुदृ्टयः | 

इमास्ताः प्रतिविम्बन्ति सरसोव तट दरुमाः 1" 

इति! योगभाष्यत्र “बुद्रः ग्रतिसेवेदौ पुष. इति! प्रतिष्वनिवत् 

प्रतिसंबेदः सवेन प्रतिविष्बः. तखाग्रय इत्यथः ! एतन युरुषारं कूटस्थं 

विमुचिदरूपलेऽपि न सर्वढां सर्वाभासनप्रसङ्., सङ्तया स्वतोऽर्थाकारत्वा- 

मावान्; अर्ध्राकौरतां विनाच संयोगमात्रेणायग्रहणस्ातौद्दरियादि- 

स्थने बुद्न'वद्षटन्वःदिति । पुरुषे च खस्बुदिव्रत्तौ नामेव प्रतिदिम्बाप्ण- 

सामध्यमिति फलवलात् कल्यते $ यधा र्पवतामेव जलादिषु 

ग्रतिरिम्बनसामच्यं, नेतरस्येति) रूपवत्वं च न सामान्यतः 

प्रतिषिम्बप्र॑योजकं, शब्दस्यापि ग्रतिष्वनिर्हपप्रतिविग्बडरशनात् ! 

न च श्रब्टजन्यं ्रन्दान्तरमेव प्रतिष्वनिरिति वाचं, स्फरिकलौदहित्यादै- 

रपि जपामनिकषजन्यताऽऽपद्या प्रतिविग्बमिष्याएत्वखिड्ान्तच्तरिति) 

पतिविग्वश्च बुद्रेव परिणामविशेषो विसबाकारो जलाद्िगत इति, 

मन्तव्यम् । 



प्रच्रमोऽच्छायः | [५०] 

कचित् वु व्रत्तौ प्रनितिन्विरं सदैव चतन्यं त्रत्तिं प्रकाशयति, 

नघः वत्तिगतप्रतिविम्न एव वतौ चनन्यविपयतग. न तु चैतन्ये व्रत्तिप्रति- 

विन्बोऽस्तोत्याह्ुः। तदमत्, उपदशिनप्स्लविरोधेन कदलतकंस्या- 

ग्रयोजकन्नात्, विनिगमनाविरक्ेण वि-चतन्ययगन्वोऽन्यदिमयतः ख्य 

सम्वन्धरूपनया अन्योऽन्यस्मिन्नन्योऽन्यप्रतिविम्बसिद््च ¦ वादास्यनिऽरछाकाब- 

ताया एव विपवनारूपत्वसिडया अन्तरऽपि तत्तदर्राकारलाया ३ वपय 

नान्वःत्वन्यठनि! य ,तु नाक्िका ज्ानसखय विपयनां नैच्छन्ति, 
नन्त ज्ानव्यक्तीनामनुगमकघर्माभावन चट विषयकं पटविषयकं ज्ान- 

मिन्याचयनुमतव्यवद्रारानुपपत्तिः । केलित् तु ताकिका अन्रैवानुपपत्या 
विषयता तिरिक्तपदःम्थं नाहुः । तदप्यसत्. अनुभृयमानामर्थाकारर्तां 
विद्धाय विपयता$न्तरकल्यने गौरवादिति! ननु तथाऽपि स्वस्वे-पाधि- 

वततिरूपेव दत्ति-चैतन्ययोरन्योऽन्यविषयताऽस्तु, खोपथत्र्तित्वेमैवानु- 

गमात्, अलमाकाराख्यप्रतिविम्बदयेनति चैत् ? नःग्रतिविग्नं विना स्न्व- 

स्यापि द्बैचचात् ¦ खत्वं हि स्वमुक्तव्र्तिवासनावत्वम् ¦ भोगश्च हानम् । 
तधा च, विघयतालच्यख वियसामग्रोचटितत्वनालसाखयः 5; तस्माद- 

त्रैतन्य-चैतन्ययो रन्योऽन्यत्रिषयतारू पोऽन्योऽन्यस्मिनन्योऽन्यप्र तिविम्बः सिद्धः । 

अधिकन्तु चोगवात्तिवै द्रष्टव्यमिति दिक्। अत्रायं प्मालादिविभागः+- 

प्रमाता अतनः शु्खः प्रमां व्रत्तिरिव नः। 

प्रमाऽर्या कारद्रत्तौनां चेतने प्रतिविम्बनम् ॥ 

प्रतिविम्बिनत्रत्तोनां विष्यो मेय उचते । 

साच्ाद्ृशनरूप च सादित्वं व्यति खयम् ॥ 

अतः खात् कारणाभावात् वत्ते: साच््येव चैतनः। 

विष्णादेः स्वसा{चिन्ं गौं लिङ्ायभावतः ॥ 
इति ॥ ८७ ॥ 

ननु--. 

यधा प्रकाशयत्यकः करटं लोकसिमं रविः । 

चवं चैत तचा कलसं पकाशयति मारत ! ॥ ( गोता १३।३२ ) 

दत्यादिवाक्यवुपमानादि प्रकलि-पुरुषविवेकं प्रमाणसुपन्यरू) तत् 

कश्रमुच्यते लिविघमिति ? तत्राह 



[६०] साह्भयद शनम् । 

( उपमानादैः तिविघश्रमाणान्तगतत्वकघनम् \-- ) 

~ ञो 0 ^^ ~ ह ५ 

तत्सिङ्ञो सवसिङ्र्नाधिक्यसि इः ॥ टट ॥ 

त्रिविधप्रमाणमिडौ च सवयाधस्य सिद्धेन प्रमाणाधिक्यं सिध्यति, 

मौरवादित्यधः। अत एव मनुनाऽपि ग्रमाणत्यमेवोपन्यस्तं-- 

^प्रत्यच्चमनुमानं च शास्त च विविधागमम् । 

चयं मुकिद्दितं काय्य घरमशुहिमभोप्ठता ॥ 

दति उपमानतिद्यादोनां चनुमान-ब्दयोः प्रवेशः $ अनुपलस्धारोनां 

च प्रयच्च प्रदरेश इति। उक्तवाक्ये चेदमनुमानमभिप्रेतम्- अ-पाद्- 

तलमस्तकं क्रतं स्वव्यतिरिक्तन केन प्रकाप्यं, स्वयमप्रकाश्न्वात् तैलोक्य- 
वदिति! तैजघ्रेतन्यसाधागणं च प्रकाशत्वमखण्डोयायिः प्रका व्यवद्धार- 

निश्ममक्रतया सिद्ध इति| ८्ट॥ 

पृरुघनिष्ा पतेति सुख्यसिद्न.न्तमायिक् ग्रमाणानां विशैषलच्तणानि 

वक्ुमुपक्रसते- 

( प्रत्यनच्लच् णम् ।-- ) 

यत् सम्बद्वं सत् तदा कारोह्लेखि विज्ञानं 

तत् प्रलयक्लम् ॥ ८्< ॥ 

सम्बद्रं भव्रत् सम्ब इवस्वाकारध्ारि भवति यद्िन्नानं बुडघ्ठत्तिः, तत् 

प्रत्यन्तं प्रमाणसित्यथः ! त्रत्र सदिव्यन्तं हेतुगभ विरेत्रणम् ; तथाच, 

सखाघंसन्िकर्पजन्यकारस्याययो वतिः प्रयक्तं प्रमाणमिति निष्कषः। 

“त्रत्तिः सम्ब न्घाद्यं सपति? ( ५।१०७ ) इत्य्गासिसूतान वत्तः सन्निकर्षं 
जन्यचभियाकाराग्रयगरहणम् ¦! चन्षुराद्द्वारकडुच्खिठत्तिश्च प्रदौपस्य 

शिखातुल्या वाद्य .यस्तन्निकर्षानन्तरमेत्र तदाकारोक्ञेखिनौ भवतोति 

नसम्भवः ॥ ८2 ॥ 

ननु योगिनामतौन्रीनागत-व्यवडितवप्तुप्रत्वक्ऽव्यापिः, सम्बडधवस्वा- 

काराभमावात् १ इ गारुड तखालच्यल्ेन समाधत्त 



प्रध्मोऽप्यप्यः ) [ई१ ' 

( योमिप्रन्यचन मरद्य्तलक्तकस अश्चाग्चिद्रो णण्वरडनम् 1 -- ) 

योगिनामवाद्य प्रयन्त्वान्न दोषः ॥ <° ॥ 

एन्द्रिवकप्रत्यचभेवात लव्यं, यो गिनश्रावाद्यग्रयचकाः; अतोन दोषै 

न तत्मत्यच्ेऽ्याप्रिरित्यथयः॥ ९० ॥ 

व् म्तवं समाचानमाद- 

( योरि.प्रत्यचच प्रव्य चलचणसख अन्या्िदोषखर्डन युक्तयन्तरम् ¦ )-- 

लौनवस्तुलब्धातिशवसम्बन्धादहा अदोषः ॥ <१॥ 
अर्वा तदपि लच्यमेव, तथाऽपिन दोषो नाप्थाछ्निः $ यतो लोन- 

वस्तुषु लखयोगजघमजन्या तिश्यख योगि चित्तस्य सम्बन्धौ चटते इव्यर्थः | 
अत्र लोनशब्दः पाभिप्रेतासन्िक्तष्टवाचौ ¡ सत्काय्यवादिनिं छतेताटिक- 

मपि सखरूयतोऽस्तोति तत्छम्बन्यः सम्भवेदिति व्यवद्ित-विप्रक्तषटेषु 

सम्बन्धदेतुविधया लखा तिश्येति विशेषम् । अतिग्यश्च व्यापकत्वं 

त्रत्तिप्रतिबन्धकतमोनित्रल्यादिश्चति । इदं चातावधेयं--यत्खम्बद्धं सदिति 

परवसूतरे वुद्धर्सत्रिकघसैव प्रत्यचरहेतुतालाभात् प्र्यचसामान्ये वाद्माय- 
साधारणे वद्धैसन्निकषं एव कारयाम् । इद्धियसन्निकर्पास्तु चाचुषाठि- 
्र्यच्ेषु विशिष्यैव कारणानि नन्वेवमिन्दरिवसन्निकमयोगजधर्माय- 

मावेऽपि बुद्धया वाद्यारथप्र्चापत्तिः १ मेवम् ; तमःप्रतिवन्धेन तदानीं 

बुडसचचस्य वच्यसम्भवात् ¦ तच्च तस्म: कदाचिदयं द्धिययोः सेन्निकषसा 

कदाचिच्च योगजधमेणापसा््यते, अञ्चनसंयोगेन नयनमः7लन्यवत् | 

न त्रैवं °तङ्गतोरेव तदस्तु” इति न्याधेनैन्द्रियसन्निक्वादिरेव वाद्या 
प्रत्यच्तसामन्ये ईतुताः अस्विति वार्यं, शरुषुश्यादौ तमसौ बुडिघ्तत्ति- 

ग्रतिवन्धकत्वसिद्धः, 

<^<स्वाज्जरगरयां वियाद्रजसा सखप्रमादिरेत् | 

प्रघ्वापनं तु तमसा तुरोयं तिषुं सन्ततम् ॥> 

इत्यादिस्मतिभ्यः सुषश्यादौ ्तिप्रतिवन्धकान्तरासम्भवाचच, चाचुव- 

उत्तावपि. तमसः प्रतिवन्धद्शनाच्च यत् तु शुष्कताकिका; सुषुप्तौ 
वरच्यनुत्पादाचं चनसामान्वे त्वद्नोग्रोगं कारणं कल्ययन्ति, तदसत् ; 

सा-ई 



[६२] स्ाडइवदश्रनम् । 

त्वगिन्दरयौत्यत्तेः प्रागपि केवलब्रुदएा स्वयम्भुवः सवेपत्यक्चग्रवणात्+ 
त्वद्मनोयो गानुत्पादैऽ तमस एव निमित्तताया वक्तव्यत्वाच, कैवल- 

तकखाप्रति्ाने षभ तत्वाच्रेति दिक् ॥ <१॥ 

ननु तघाऽपोश्ररग्रत्यन्नऽव्याप्िः, तख नित्यत्वेन सनिकर्पाजन्यन्वा- 

दिति ९ तत्राद-- 

( इंश्रर प्रत्यक प्रत्यच्चलच्चणखय अव्याप्िदौषखण्डनम् 1-- ) 

दए़वरासिङ्धः ॥ ०२ ॥ 
इर प्रमाणाभावान्, न ̀ टोष्र इत्य वुवत्तते । अयं चैश्वरप्रतिषिध णक- 

टेशिनां प्रोटवादैनेवेति प्रागेव प्रतिपादितम् ; अन्त्रा द्ौश्वराभावा- 

द्चिवोखेत। इंश्ठराप्युपगमे तु स्िकषजन्यजातौयत्वभेव प्रत्यच्- 
सत्तं विवसितं, साजात्यं च त्ानत्वसाच्रादद्राप्यजाव्येति भावः ॥ <२॥ 

गुति-स्मृतिभ्यां कमशो ब मिध्यति ? इवयाकाङ्गयां तक्रं विरोधं 
लो किकनैव वहधकमष्द- 

( ईश्ररासिङ्गौ युक्तिप्रदभेनम् !- ) 

सुक्त-वदयोरन्यतराभावान्र तत्सिं: ॥ ९२ ॥ 

दश्रसोऽभिमलतः किं क्रेशादिसुक्तोवा? तबेद्धो वा अन्यतग्खाप्य- 

सम्भ्रवानेश्चरसिदिरि व्यय. ॥ ९३ 
( इंश्वरख खष्रन्वस्वोकारे दोषप्रदश्नम् ।-- ) 

उभयया,प्यसत्करत्वम् ॥ < ४ ॥ 
मुक्तत्वे सति ष्टु वाय्च्चमतवं, तव्रयोजकाभिमान रागायभावात् । 

व्र इत्वेऽपि मटन ख्या दित्तुमृन्वमित्यधः ॥ <8 । 
नन्वेवसोश्ररप्रतिपादकश्रुतौनां का गतिः ? तत्मह-- 

८ ईश्वर ए्रतिपाद्कश्रतौनां तात्पव्यप्रद् शनम् ।- ) 

मुक्तात्मनः व्रशसा, उपान्चा सिङ्स्य वा ॥ € ॥ 
यथायोगं काचित् श्रुतिसुक्तालनः कैवलालसप्रमान्यस्य ओेयताऽभि- 

श्वान सलिधिनातश्रयन्ण स्तुनिरूपा यररोचनार्छा। काचिच्च सङ्गखय- 



प्र्मोऽष्वायवः) [5३] 

एवकस टन्वादिष्रनिपादिका गरुति: मिड्स्य त्रद्म-विष्ण-दहरदेरेवानिनेश्र- 

स्याभिमानादिमतोऽपि गोखनित्यन्वादिमत्च जित्यचादु पासापरेत्यथेः ॥८५॥ 
ननु तघधाऽपि प्रक्रचाटयखिलाविडाद्त्वं खयमागं नापपदते, लोके 

सङ्ल्पाद्िना परिरमनन्येवाचिष्टाटन्वव्यवच्छारादिति ? तदाद-- 

( पृरुषष्यव सरन्वप्रातपांदनम् ।-- ) 

तव्सच्चिधानाद्धिष्टा्टत्वं, मिवत् ॥ €< & 
चदि मङ्न्पेन खट्रत्वमि्टादत्वमुच्यते, तदाऽयं दोषः खात् । अस्मा 

भिस्तु पुरुषस सन्निधानादेवाचिष्टाद्टत्वं खय़न्वादिरूपमिष्यते, मणिवत् । 

यथा अ्रयस्कान्तमसेः साननिष्यमात्रेख शल्य निष्कषकत्वं, न सङ्ल्यादिना 5 

तवेवादिुरुमसख संयोगमात्रेण प्रकतम दच्वरूपण परिणमनम् ; इदभेव् 

च स्वेःपाधिखषटवमि्य घः! तधा चोक्त 

“निरि च्छ संस्थिते रत्ने यचा लोदः प्रवत्त॑ते | 

सत्तामात्रण देवेन तथा चायं गन्ननः ॥ 

अत आनि कलनत्वमकत्तत्वं च सं खितम् । 
निरिच्छत्वादकर्ताऽसौ कर्ता सन्निधिमाततः ॥* 

इति। «नदच्चत वद खाम्" (न्दो° ६।२।३) इत्या दिश्रुतिस्तु 

कूलं पिपतिषतौतिवत् गो णौ, प्रक्तेरासन्रवदतरगुणसंयोगात् ¡ अथवा 

वुदधिपवैटष्टिविषयमेताटशवाक्यजातं, न त्वादिस्गपरं, तस्याव डपृद्कत्व- 
स्मरणादिति भातरः! यधा कौम- 

नदव्धन प्राक्त: सर्गः सजेपात् कथितो मया । 
अवुद्धिपूवेकस्तवेष व्रां खृष्टं निवोघत ॥” 

इति । अख च वायस्या दिपुरुषव् इ जन्यल्ेन सङ्खोचे भौ वमिति । ९& 
न कैवलं सर्गादावेव पुरुषख संयोगमातेख सषटुत्वादिकम्, अयि 

त्वन्यव्वपि सङ्लखादिपूवकीषु भूतादिष्वखिवेषु विशेषकाय्यष्वपि सवे- 

पृरूषाखामित्याद-- 

( परुषमालाशानेव च्ृत्वप्र तिपादनम् 1- ) 

विशेषका््यंष्वमि जौवानाम् ॥ €७ ॥ 
अधिष्ठारन्वं सत्रिवानादित्यतुषव्यते। अन्तःकरणोपलकितस्येव् 



{६8} साङह्यदश्रनम् 

जोवश्नब्दाथत्वं षष्टच्याये वक्यति। तथा च. विद्खषकाव्य ववस्गस्य 

व्यष्टिखुष्मवपि जौवानामन्तःकरणप्रतिविग्िततैतननं सन्निवाना- 

द्वाधिद्वं, न तु केनापि व्यापरेण कूट्धचिनालर्ूपत्वा- 

दि्यर्वः 1 <अ ॥ 

ननु चेत् सदा सर्वज्ञ ईश्वरो नासि, तद्धि वेदान्तमद्धावाक्याचस 

विवकसापरश्े अन्धपरम्यराशङ्या अप्रामाख्ं प्रसज्येत. तताद-- 

८ निरोश्रवादिनामयपि वेदन्तवाक्यख.म्रामारटस्वोकरचम् !-- ) 

सिद्वपवोद्खत्वा दा क्यार्थो पदेशः ॥ <८ ॥ 
दिरण्वगभादोनां सिद्हूपख यथाघख वो इत्वात् तदवक्तकायुवेदादि- 

प्रामास्येनावष्टतावैषां वाक्यार्योर्देशः, प्रमाखमिति शैषः ॥ ९८ ॥ 

ननु पुरुषद्य चेत् सर्निवमातण मौोखमविष्टाटत्व, तहिं मुख्यमधि- 

छाद्टत्व कख ९ इव्याकाहूऋमाद-- 

८ अन्तःकरणस्य सुख्याचिष्टाटत्वक्नम् 1-- ) 

अन्तःकरणस्य तदुञ्ज्व लि तत्वाज्ञोडवद धि- 

व्राहत्वम् ॥ ८€ ॥ 
अन्तःकरयस्यातुपचरितमधिष्टादटत्वं सङ्कल्यादिदारकं प्रत्येतव्यम् : 

नन्वधिष्ठाढत्वे घटादिवदचैतनख न युक्तम् तदारह-लीदवत् 

तदुञ््व{लतत्वाददिति, अन्तःकरणं हि तप्नलोदक्चेतनोज््वलितं भवति; 

अतस्त चैतनायमानतया विष्टाटत्वं घटादिव्यादत्तमुपपदते इत्यथै; : 

नन्वेवं चेतन्यनान्तःकर स्थोज्ज्चलने चितेः सङ्त्विमग्निवदेव सादिति 

चेत्? न, नित्योज्ज्वलचेतन्यसंयोगविशेषमातखय संयोगविशेषजन्य- 

वेतन्यप्रति विम्बदेबान्तःकररोज््वलनरूपत्वात् ; न तु चैतन्यमन्तःकररो 
सङ्ामति, यैन सङ्किता स्यात् अनेरपि इहि प्रकाशाद्िकं न लो 

सद्ामति, किन्तु अग्नियगविश्ेष एव लोदस्योञ्ज्वलनमिति । नन्वेवमपि 

संयोगेन परिणा मित्वमिति चैत् 2 नः, सामान्यगुखातिरिक्तषर्मोत्पत्तावेव 

परिखामव्यवदहारादिति! अयं च संयोगविशेषोऽन्तःकरणसेव सच्ो- 

द्रेकरूपात् प्रिणामाङ्भवतोति फलबलात् कलपते, पुरुषसापरिणार्भित्वेन 



प्रघमोऽध्यायः। [६५] 

संयोगे त्नि.मत्तक्नविश्रेपासम्भवाद्रिति। यस्व च संयोगविश्चद्ा 

वु द्राात्सनोरन्योऽन्यप्रलितिम्बन नुः ननु प्रतिविन्बहेतुतया संयोग- 

विप्रषावण्यकत्वे प्रतिषिम्बकल्यना व्यर्था, प्रतिविन्वका्ययाईन्नानारः 
संयोग वि्षःठेव सम्भकाटिति चत् ? मैवम् ; वुौ चैतन्यग्रतिविन्वध्चैतन्य- 
दशनां कल्यत, दपंरो मुखप्रतिविम्बवत् ; अन्यथा कर्म-कार्च- 

विरोधेन सवख स.च्तःत् खद्शनानुपपत्तेः । अयमेव च ¶चव्तिषिग्बो बुद्धे 
चिच्छायापत्तिरिति चेतन्याण्यास इति चिदातेश इति चोच्यते! य॒श्च 

चनन्ये वुदः प्रनिविम्वः, स चाद विपैः सद वु दर्भानाथ मिष्यते, अर्या- 
कारतयवाधग्रहणय बुधे. स्थे टषटव्वेन तां विना संधोगविसेषमातेणाथ- 

भानस्य पुरुषऽ यनौचित्यात्, अर्घीकारसख्यवाघ ग्र णशन्दा घत्वाद्धेति।! स 

चार्याकारः पुरुषे परिणामो न सम्भवतोत्यर्थात् प्रतिविन्बरूप एव पयव 

स्तोति टदिक्। स चायमन्योऽन्यप्रतिविग्बो यीगमाप्ये व्यासैः 

सिदान्तितः, “चितिशक्रिरप{रणामिन्यप्रतिसङ्खमा च परिखणासिन्व्चे 

प्रतिमरङ्कन्तेव तदृव्रत्तिमनुपनति ; तखा प्रप्रचेतन्ोपग्र रूपाया बुदहि- 

त्तेरनुकारिमात्रतया दुदिव्चयविर्श्षि दि नदत्तिरिव्याख्यायतेः 

रज्यादिना । योगवात्तिक चतदिस्तर तोऽम्मामिः प्रतिपादितम् । कश्चित् तु 
बृद्िगतधा विच्छयया दृद्धरेव सर्वाचक्रा्टत्वम्, इच्छादिभिर्छानस् 
स{मानाचिकरग्छःनुभवात्, अन्यस ज्ञाननान्यस्य प्रश्षच्यनौ चत्थाचेव्याद् 1 
तद् लाज्ञानमूलकनचा इ पच्णौयम् । एवं हि बुडरव न्न,टत्वे «चिद्वसानों 
मागः” ( १।१०४ ) इत्यागामिनसरूतेदयविरोषः, पुरुषे ग्माणाभावश्च, 

प॒रुष लिङ्स भागय वु द्वावेव सखो कारात् ! न च प्रतिविम्बान्यथाऽनुपपल्या 
विग्बभूतः पुरुषः सस्यलोति वायम् ; अन्योऽ्याशयात् पृथक् विम्बसिद्धो 

वु द्िखचेतन्यख् प्रतिविन्बतर्पसिद्धिः, प्रतिविन्बतासिद्धौ च तवद्रतियोगितया 
विम्ब्सििरिति। उस्मद्मते च ऋादटतया पुरुषसिद्धानन्तरं तख य~ 
त्वान्यधाऽतुगपया प्रतिविन्बसिद्ध नान्येःऽन्याय्यः। अथ ठत्तिस्षितया 

विम्बरूपश्चेतनः सिध्यतोति चेत्, तदहि साकिण एव ग्रमाटत्वमप्युचितम्, 
उभयो टत्वकलयने गौरवात्, तरत्तिन्नान-वटक्ानयोः सामानाधि- 
कारख्वानुभवाच्च ! किञ्च, एवं सति बुद्धेरेव भोक्तत्रे “ भोक्त मावात्” 

(१,१४३ ) इत्याग मिचूत्रेए भोक्ततया पुरुषस,घनं विरुष्येत! अं 



[६६] साङ्यदश्रनम् ! 

वद्धिगतयिच्छायारूपरख सम्बन्धन विम्बस्छव ज्ञानं, नतु चितौ वुद्धि 
प्रतिविम्बः कल्पयते इन्येनावन्मादै चत् तखाश्नयो व्यत ; तदप्यसत्, 

मर्यादः स्वप्रतिविम्बरूपमन्ब खेन जलाटि-तत्ख्यवस्तुभासकत्वादश्नात्, 
किरसीरेव तदृमयभासनात्  मरूमरौचिकादौ तु स्वाध्यम्तजलाटि- 
भासकत्वं दृष्टुमेषेति दषटानुमारेण अस्म भिश्चितौ वुद्िप्रतिविग्य एव्र 
सर्वाघभानदेतृतया मम्बन्धः कन्यित इति} यज्चोक्तम्, अन्यस्य 

ज्नाभनान्यस्य प्रवरन्यनुपपत्तिरिति, तदपि न; ^त्रकत्तरपि फलोपमोगः, 

अन्ताद्यवन्? ( १।४०५् ) इत्य गामिमूत्रेण ज्ान- परत्य विं्यधिकरस्यस्य 

टृटन्तेनोपपाद विष्यमाणत्वात्, वृदः सड्कल्पेन देदक्रियायामिवाल्ापि 

संयोगविशपादरेव निामकत्वादिति ॥ << ॥ 

प्रत्यत्तप्रमासं लक्तवित्वा अनुमानं लचवति- 

( अनुमानलन् गाम् | -- ) 

प्रतिवखखहशः प्रतिबडइज्ञानमनुसानम् ॥१००॥ 

प्रतिदन्यो व्यापिः. व्याप्निदश्च॑नाद्यापकक्ञाणं सनिर् पमनुमानं 

प्रमाखमिययः ¡ अनुमितिस्तु पोरषेयो वेव इति; १०२ ५ 

श्ब्दप्रमाण लक्तयत- 

( शब्दलच्खम् 1-- ) 

खाप्रोपट्शः शब्दः ॥ १०१९ ॥ 

आ्रसिरत योग्यता, बेदस्यापौरुषयनायाः पञ्चमाच्याये वच्यमाखत्वात् | 

ता च, दग्यः शब्दः, तच्चन्यं ज्ञानं शब्दाल्य प्रमाखमित्यथः। फलं 

च पौरुषेयः एन्दो वध इति ॥ १०१५ 

प्रप्ाप्रतिपाद नस्य सखयमव फलमाद-- 

( प्रसाखप्रतियादनख उद्ष्यम् ।-- ) 

उभयसिडः प्रमाणात्, तद्पदेश्षः ॥ १०२॥ 

उभयोरातमानालसनोपिवेक्षिन सिद्धिः प्रमाखादैव भवति 5' -अतन्तस्य 

श्रमाखस्योपदेशः ल्त इत्यं; | १०२ ॥ 



9 
(>. ॥ 1 | कि । द्र्रमोरभ्याद्रः | 

तत्र अनगनुमानविग्रवेख प्रलारान मुख्यन्!ऽन प्रज्रलि-पुरुषौ विविच्य 

सःन तदयवयति-- 

( अनुमानेन प्रक्रलि-परुलग्रनिपादनम् :- ) 

सामान्यतो दृष्टादभयसिह्धिः ॥ १०२ ॥ 
अनुमानं नावत् लिविघं भवति $ पृववल्, शेषवत्, सामान्यतो दृष्टं 

चति; नत्र प्रव्यत्नक्तनजातौयविषयकं पृववत्; यधा घृमन वद्भयनु- 

मनम् । वद्किजातोयो हि महानसादो वृत॑ प्र्यक्तौक्रतः। व्यतिरेकान्- 

मानं शषवत, शषोऽपूर्ऽ्येऽसख विषयत्वेनस्तौति शेषवत्, अप्रसिद्न- 

सःष्यकमिति यावत्; यवा बुथिवोत्वेनतरभेदानुमानम् । पृथिवौतर- 

सदो हि पागसिद्धः। सामान्यती दृष्ट च तदुभयमिन्रमनुमानस् । यत्र 

सामान्यतः प्रत्यचादिनातौयमादप्य व्यापिग्रद्ात् पकघमनावनिन 

तद्विजातोयोऽप्रत्यक्ताययः सिध्यति; यथा रूपाटिन्नान क्रियात्वेन 

कररवच्यानुलानम् 1 अत्र दि पृथिवौत्वादिजानौय कुटारग्करण- 

मादाय व्यापि रटडीत्वा तदिजातोयमनोद्धियं चह्नकरखसिन्द्रियं साध्यत 

ठति ¡ तत्र सामान्यतो दष्ादनुमानाद योः प्रकति-पुरूधयोः खिह्िरित्यधः। 

तत्र पक्लतैः खामान्यतो इषटमनुमान यथः-मदन्तत्वं सुरे-डःसख-मोद- 

दवकद्रव्योपादानकं, काय्यत्वे सति सुख-द्ःख-मोदधमेश्त्वात, 

मुवर्णदि जक्खूलादिवद्व्यदि। पृर्पे तु यद्य्युमानर्चा नास्ति, 

लवसम्य्रतत्वएत्, तथाऽपि प्रक्त्यादिकिवेकै सामान्यत द्दमेवापैच्यते ; 

तद्यया--प्रवानं पराथं, संहन्य कारित्वात्, ग्टदहादििवदविति। अव 
दि प्रत्यत्तसिद्धं देदहाय्थकत्वं ग्टहादिषु रद्टौत्वा तदिजातौयः पुरुषः 

प्रवानादिपरत्वनानुमोयते। दैहादौनां च सोक्ृत्वसविविकैन प्राक् 

ग्टद्ौ तमित्युभयसिषदिरिति ॥ १०३ ॥ 

या परमाखख फलमृता ग्रमाख्यसिद्धिसक्ता, तया पुरपख परिणामाः 

पत्तिः ? इत्याशङ्य तसाः स्वरूपमादह- 

८ प्रमासिङडेः स्रूपनिद शः !-- ) 

चिद्वस्ानो भोगः ॥ १०४ ॥ 
पुरुषसरूपे चैतन्ये पय्यैवसानं यखेतादश्टो भोगः पिद्रिरित्यचः ! 



[६] साङ्गं नम् । 

बुदेर्भोगस्य व्यावत्तेनाय चिदवसान दति चितः परिणानित्व.मधस- 
त्वादि शङ्भानिरासाधावस्ानपदम्। चितौ भगस स्वरूपे परय्यवसिन 

त्वा कौटश्य'दिद्ानिरिव्याशयः।! तथा दि, ध्रमाराख्यद्रचारूदं 
ग्रक्गति पुरूषादिकं प्रमेयं हल्या सद पुरुषे प्रतिषि जितं सत् मामत ; 

अतोऽर्थोपरक्तवत्तिप्रतिविम्ब वच्छिन्नं खरूपचेतन्यमेव भानं पुरूष 
भागः, प्रम्णस्य च फलमिनि ततश्च प्रतिविम्बरूपेणार्थसम्बन्धे इारतया 

वत्तौनां कर शन्वमिति। तदुक्तं विष्णुपुराण 

^ररद्दो ताजिद्द्रििरर्थानातमन यः प्रयच्छति। 
अन्तःकरणरूपाय तस्मे विश्वात्मने नमः ॥* 

दति राज्ञोदि कररवगः खामिने भोग्यजातं समरपयतौति दष्टमिति। 
मोगगब्द ्यश्राम्यवहरण {, आलपात्करणमिति यावत्। सच रददहादि- 
चैतनान्तषु साधारणः, विरेषस्वधम् अपरिणामिन्वात् पुरुषस विषय. 

भागः प्रतिविम्बाद्ानमादम्. अन्यमा तु परखःमित्वात पुश्यादिरपोति) 

अयमेव च परिखामरूप; प।रमाका भोगः पुरुष प्रतिधिष्यते, बुर्भग 

इवानमनौत्यादिभिरिति मन्तव्यम् । अस्मिन् सूने पृरुषस्यापि फलव्याप्यता 

शखिडा. विदवसानताःधा एवाभ(सडित्ववचना द ति ॥ १०४ ॥ 

ननु कल्तृरेव लाके क्रिय'फलभोगा दृष्टः; यथा सश्चरत एव 
सच्चारात्यटू.खभाग इति; तत् कथ बुड्क्रतघर्मारिफलसख सुखादयास्मि- 

काया अ्र्थोपरक्तव् त्त मागः पुष घटेत ? इव्याशएङ्ञयान,-- 
( पृरघ्रख भाक्त चखापनम् ।-- ) 

अकत्त॑रपि फलोपमोगः, अ्राद्यवत् ॥ १०५ ॥ 
बुद्धिक्रस फल्या {प दततरुपभ्मोगस्तद कन्तेरपि एुरुणख युक्तः, अनाद्- 

वन्, यथा अन्यक्रतस्याच्रादरूपमोगो राक्ता भवति तददित्यधः। अवि- 

वकस सवखासिमाव्ख वा भोगनियासकत्वात् तु नातिप्रसङ्क. ; 

सुख-दुःखादेः कमफलन्वमभ्युपैत्य बृहिगतं कर्मफलं पुरुषो मुडमक्त 

इत्युक्तम् ॥ १०५ ॥ 

ददाम पुरुषगतभोगषटव कमफल स्तौकतत्य वुदधिकमंणा पुरुषे एव 
फलमुत्पद्यते दति मुख्यसिद्रान्तमाद- 
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( पुरुपय्येव भाकतन्वस््ःपन वुन्यन्तदम् ।-- ) 
~ 9 वति © 

अविवेकाद्रा तत्सदः कन्तः फलावगमः ॥१०६ 

अधवा कत्तरि फलमेव न मवलि, मुखं भुद्धौयत्यादिकासनाभिर्मोग- 

खव फलत्वात् ; अनो भोक्लुनिठभव फलं भवनि. शस्तर्वि{नं फल्- 

मनुष्ठातरौति । शास्तेषु कत्तः फलावगसस्तु तत्सिं इव कनन वः मगाख्य- 

सिः कर्नवुष्टावविवेक्ादिव्यवः। याऽहं करामि स एवष भुञ्चे टन चि 

लै क्िक्रानुभव इति। यासुखंमेभूयादित्यादि कालना,सा पुत्रौमे 

दरेयादिलिवत् फलस वनत्वनेवोपप्यते ! भगस्तु नान्यस्य साधनम् ; अतः 

स एव फलमिनि मुख्यः सिडान्तः । भोगख पुरुषस्वर परेऽपि वेपिकारणा 

मत योतवत् कार्यता बोध्या, सुखावयवच्छिन्नचतेरव भःगत्वात् ¦ 

अस्िंश्र भागख फल्वपक्ते द्ःखभोगाभाव एवापवर्ग वध्यः ; अधवगए 

भम्यतारूपस्छन्वसम्बन्धेन सुखदुःखाभ.वयारेव फलत्वमस्तु, तन सग्बन्धन 

धनादैरिव सुखाट्यपि पुरुषनिष्ठत्वाद्ति ॥ १०६ ॥ 

तदेवे प्रमाणनि प्रमारफलमूतां प्रमेयसिद्धिं च प्रतिपाद्य प्रमेय 

सिदर पि फलमाद-- 

( प्रमेयसिडफलम् 1-- ) 

नोभयं च तच्वाख्याने ॥ १०७ ॥ 
पर॑माखेन प्रक्रति-पुरुषयोसत्चाख्याने तत्वसाचात्कारे सत्युभयमपि 

सुख-दुःखे न भवतः । “विद्वान् हे- श्यो जद एति? ( कट ० २।१२ ) इति 

शतेनन्यायाद्ेत्यघेः ॥ १०७ ॥ 

सञ्पतो विवेकेन नुमापितीौ प्रक्ति-पुरुषो ; तवः पक्त ति-युरूषयौरलु- 

मानेऽ्वान्तरविशचेषा इतः परमध्यायसमः शिं यावदिचार्य्या; ¦! तत्र चादौ 

प्रज्ञत्यायतुमानष्वनुपलम्भ व\चकमपाक रयत-- 

( पक्रत्यादयनुमान अनुपलम्भ वाघकखशर्डनम् !-- ) 

विषयोऽविषयोऽप्यतिदूरादंहनोपादाना- 

भ्या्सिन्द्रियस् ॥ १०८ ॥ 
इ न्दरियानुपलम्यतामाव्रतो चटादयमा ववत प्रत्यरेख चार्वाकः प्रवादय 
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भावः मावत् न शक्यत; यतो विद्यसानोऽचथे इद्धियाणं काल- 

सेटेन विघप्रोऽविषयश्च भवति, अतिदरिरन्नादिढोषात्, इदन्रियिघान- 
द्धिव्रग्रदाम्यां चत्यघधः। सामग्रोसमवघाने सत्यनुपलम्भययेवाभाव- 

प्र्यन्तरेतुला, परं्ृत्याद्युपलम्भ तु वच्यमाणप्रतिबन्वान म्मग्रौ- 
ससवधानमिति भावः! अतिद्ररंदयश्च दोषा विशिष्य कारिकय 

परिगणिताः-- 

«अ तिद्ररात् सामौग्यादिद्धियचातानमनोऽनवस्योनात् । 

सो्मयादयमवघानाद् भिभवात् समानाभिदहाराच 1» 

इति। समानाभिहारः सजातोयत्रंवलनम्। यथा माद्िषि गव्यं 
मिग्रणान्माद्िषत्वाग्रहणमिति ॥ १०द ॥ 

नन्व तिद रत्व (दिषु मव्ये प्रकव्यादपलम्भ किं पंतिवन्धकमिति ! 

तवाद-- 

( उपलब्विप्रतिवन्धकनिरदेशः 1 -- ) 

सौच्छात् तदलुपलस्धिः ॥ १०८ ॥ 
तयोः पूर्वोक्तयोः प्रक्षति-दुरुषयोरनुपलबिस्तु मौ च्या दित्यथः । सूकसत 

च नातव, विश्वव्यायनात्। नापि इरूड्चादिकं, दुवचन्वात् ; किन्तु 

प्रत्वत्त वमाप्रतिंवन्धिकौा जातिः। योगजकधमख चीत्तेजकतया प्रक्रति- 

पुरुषारोना प्रत्यन्त ्रमा भवति । जातिस्ाङ्खव्य च न दीषावहहम् ; अध्वा 

निरवयवद्रव्यत्वमेवात् सूृच्छत्व, योगजवमेशोत्तेजक एवेति ॥ १०९ ॥ 
नन्वभावाटेवानुपलसिसम्भवे किमघं सच्छा कल्यते? अन्यधा 

च श्रशष्टङ्ारेरपि सौच्माादनुपलस्िः किं न खादिति ? ततराइ-- 

( उपलब्वौ देतुनि्दे शः ।-- ) 
९ 0 (प 

काय्यद् श्नात् तदुपलब्धः ॥ १२० ॥ 

कारव्बान्यघाऽतुपपच्या प्रक्व्यादिसिद्धौ सव्यं तेषां सू्मत्वं कल्यते | 
अतुमानात् पृषं च सूद्त्वादिसंश्येनाभएवानिणंयादनुमानसुपपदयते 
इत्यथः । ११०॥ 

रत शङ्ते- 



प्रधमेःऽव्यायः ! [9१] 

( उपलब्धौ अआ प्रङ्ान्धापनम् :-- ) 

जादि बिप्रतिपत्तेस्तदसिडिरिति चत् ?॥ १११॥ 
ननु काय्यं चैदुत्पतेः प्राक् सिद्धं खात्, तदा तदाधारतया नित्या 

प्रकतिः सेश्यलि, काव्यैसाहियनेव कारणानुमानम्य वच्यमारत्वात् १ 
व.दिविप्रतिपत्तस्तु सत्क ् यखेवा सिद्धिरिति यदौव्यथः 1 १११ ! 

अन्युदत्य परिदरति- 

( उन्ाशङ्ापरि हप्र: {-- ) 

तधाऽप्येकतग्द्या एक तर सिडुरनापलापः ॥११२॥ 
माऽस्तु सन् काय्यं, तघाऽप्येकतरसख का््यश्य दृचछ्या अन्यतरस्य कार रभ्य 

सिद्ररपलापा नान्येति नित्यं कारणं सिद्वमव, तत एव च परि- 

राभिनः सकाश.दपरिणसितया पुरूषख विकरेकन मोक्तोपपत्ति- 

रिचर्धः | अनेनेवाभ्यपगसकादेन वैशेधिकादयास्िकश्णस्तं प्रवत्तते $ 
अतो न सत्काय्यैदाद्रुति-समृतिविरोधैऽपि तेषामंशान्तरेष्वप्रमाख्यसिति 
मन्तव्यम् ॥ ११२ ॥ 

परमाधैतः परिदहारमादह-- 

( उक्ता श्द्ावाः पररिद्धारान्तरम् !-) 

विविधविरोघापत्तेश्च ॥ ११३ ॥ 

अध्य सवै काय्यं तरिविधं सववादिसिदठन्--अतोतम्, अनागतं, 
वत्तमानमिति।! तत्र यदि काव्यं सदा सत् नेष्यत, तदा लिविधत्वानुप- 

पत्तिः, अतौ तादिकानलै वटाद्यभावन चटादररतौतदिघर्मकन्वानुपपत्तः, 

मट श्नः सम्बन्धानुपपत्तेः। किञ्च, प्रतियोगित्वख प्रतियो गिरूपत्वे 

तद्रोषताद्वख्वात् अभावमालखखरूपत्वे पटाद्यभावो वटःप्यभावः खात्. 

अभावत्वाविश्नेषात् । अभावैष्नरपि स्वरूपतो विश्चेषाङ्ोकार चामात्रत्वख 

परिमाषामात्रत्वघ सङ्गात् । अधच प्रतियोग्येवाभावविशेषक्र इति चैत् ? 

न, असतः प्रतियोगिनः प्रागभावादिष्रु विश्येषकन्वासन्भवादिति; 

तस्मावित्यस्यैव काय्यैख्ातोतानागतवत्तमानावख,मेदा एव वक्तव्याः, 
चटोऽतौतः, घटो वत्तमानः, घटो प्षविष्यन्िति प्रत्ययानां तुल्यरूय- 
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तोचिन्यात्। न त्वेकस्य भावविघयत्वसन्ययोश्चामावविषयत्वमभिनि) त 

एवातो तानागतत्व अवय्ये ष्व॑स-प।गप्रावव्यवद्दारं जनयतः, तदतिरिक्ला- 

भावदये प्रमाणाभावादिति दिक् । अ्रधिकं तु प्रातञ्चलि द्रष्टव्यम्! एव- 

मत्यन्ताभा वान्योऽन्याभावावप्यविक्गरणस्वरूपाक्व ¡ न चेवं प्रतियोभि- 
सत्ताकःलेःययिकरणषूपानपायादत्यन्ताभावप्रत्ययप्रसङ्् इति वाख. 

परेरपि प्रतियोगिमति दै तदव्यन्ताभावाड्गेकारात्, प्रतियागि- 

सम्बन्धल्यानौतनामनतातस्थवार सामध्िकात्यन्ताभावत्वसम्भ दाच्च ; 

तस्नानास्यल्सि्,न्तमावोऽतिर्किः। किच्च, घटो स्वप्तः घटो 

भवो, घटःऽत्र नाप्तोन्याद्विप्रचयनिवानकतयाः किञ्चिदस्लाकाड्ावां 

तद्धावरूपभेव कल्पाते लाघवात्, अभावस्याटृषटछ्य कने गौरवादिति 

मन्तव्यम् \ ११३ ॥ 

इतश्च सत्काय्येसिडिरिव्याद- 

( खत्का्य्यसिद्धिः !- ) 

नास्दट्त्पाद्ः, न्ठशज्ञवत् ॥ ११४ ॥ 

नरश तुल्यस्ासत उत्पादोऽपि न सम्भवतौत्यघः ॥ ११४ ॥ 

अरत इतुमादइ- 

( असतः अनुत्पाद हेतुप्रदश्चनम् ¡-- ) 

उपादानानयमात् ॥ ११५ ॥ 
खदा प्र चट उत्पद्यते, तन्तुष्वेव प्रट इत्येवं कार्व्याखणासुपा्टानकारसखं 

प्रति लियमोऽश्ति, स न सभ्भवति। उत्यत्तेः प्राक् कारणे कार्य्यासत्तायां 

हिन कीऽपि विङेषोऽस्ति, यैन कच्िदैवासन्तं जनयेत्, नेतरमिति। 

विश्चेषाङ्गेक।रे च भावत्वापत्तगतमस्रत्तया! सएव च विभेषीऽस्माभिः 

काव्यस्यानागतावघ्येयुयते दइति। एतेन यदगरेषिक्राः प्रागभावभेव 

कार्य्येत्पित्तिनियास क कस्ययन्ति, तदव्वषास्तम्, अभमावकल्यनापे चया 

भावकल्यने लाघवात्, भावानां दृष्टत्वात्, चअन्यानपेदेत्वाच । किञ्च, 

अभावेषु खतो विधे भावत्नापत्तिः परतियोगिरूपविश्ेषञ् प्रतियोग्य- 

सत्ताकाले नासि ; अतोऽभावानामविशिष्टतया न कार्ययेत्पत्तौ नियास्- 

क्रत्वे युक्तमिति ५ ११५.॥ 
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उपादाननिवन प्रमारसाद-- 

( उपादाननियते प्रमागग्रदश्चनम् 1-- ) 

सवच सर्वद! सर्वसम्भवात् ॥ ११६ ॥ 
सममं, उपादानानियुमे च स्वेत सनद सवं सम्भवेदित्या- 

शदः ॥ ११६) 

दतश्च नासदुत्याद इन्याद-- 

( असतः अुत्यौदे डेन्वन्तरप्रदभनम् ।-- ) 

शक्तस्य शक्यकर णात् ॥ ११७ ॥ 

का्यप्रक्ितचपरवेःपादानज्ारख चम्, अन्यख टुवचत्वरन्, दःचवाच्च ; 

मा शक्तिः काव्यैलयानःग बावरस्येव, इयतः शकय एक्यका्ययकरण।नासत 
-उन्याट इत्यथः ॥ ११७ ॥ 

द्तश्च- 
( असतः अनुत्पाद हेत्वन्तरप दशनम् 1-- ) 

व्(रण्मावच्च ॥ ११८-॥ 

उत्यते प्रागपि काव्येख कारणामेदः ययते ; तस्माच सत्का्सिा 
नामसदृत्याद इव्यथः! काय्यैसासत््वे हि सदसतीरमदानुपपत्तिरिति। 

उन्पतेः प्राक का्व्याणां कारणामेर चर अ्तिः.--^तद्द तरव्याक्षत- 

लास)त् ( व° उ० १1819 ) ^ सदेव सोन्येदमग्र आसौत्” ८( छन्दो 

६१०१ ) «म्रालेवेदमग्र अ्रासौत्” ( तरदह० उ० १।४।१ ) “आप एवेदमग्र 

असुः ( छड० ° ५।५।१ ) इत्याद्या ॥ ११८ ॥ 

भ्रङ्कते- 

( सत्कार्य सिङे आश्ड्ोत्थापनम् ।-- ) 

न भावै भावयोगश्चेत् ?॥ ११६ ॥ 
नगे कास्यसख निन्यत्वे सति भावरूप काय्य मावयोग उत्पत्तियीगो न 

सम्भवति, असतः सत्वे एवोत्प्तिव्यवद्धारादिति चैत् १ इत्य घं; ॥ ११६ ॥ 

परर ति- 
सा-9 



[२४] साङ्कयद नक्ष । 

( सत्काय्यसिद्धौ आशङ,परि हारः ।-- ) 

न, अभिव्यक्तिनिवन्नी व्यवहाराव्यवडहारौ ॥१२०॥ 
का्थयोत्पततर्व्यवद्धा राव्यवद्दारौ का्थ्याभिव्यक्तिनिमिकौ। असि- 

स्यज्ित खत्यत्तिव्यवद्धरः, अभिव्य्यभावाच्त्यत्तिव्यवद्धाराभावः. नं 

त्वसतः सत्तवेद्यप्ः। अभिग्यप्तश्च न जानं, किन्तु वत्तनानःवस्थः 

कारणव्यापारोऽपि कव्यैखय वत्तमानलचणपरिखाममेव जनवति) 

सनश्च कार्यस काररव्यःपाराटभिव्यक्िमीलं लोकेऽपि टृष्म् । यच्रा 

सि लामव्यश्य प्रतिमाया ले ङ कव्यापारेणाभिरव्य्तिमातं, तिलस्थतेलस्य च 

निष्पीडनेन, घान्धस्तण्डलख चावचातेनेति। तदुक्त वाश्डि-- 

५सुषुप्रावसख्यथ चक्र-घदारेखाः शिलोदरे । 

यद्याखिताः चितरन्तस्तघेथं जगदाबलौ ॥>* 

इति) पक्त तिदष्रैसोत्ययः ॥ १२० ॥ 

ननु मवतुन्पत्तेः प्राक. सतो याकध्ञिुत्पत्तिः नाशसलनादिभिवसख 

कथं सात् ? इव्छाकःइनयामाद-- 

( नाश स्वरूपम् ।- ) 

नाशः काररलयः॥ १२१॥ 

सोढः द्ंषरी इत्यनुशासनःा न्वयः सूच्छमतय् काररेष्वविभामः, सं 

रवातोताच्यये नाश द्यु चते इत्यधेः! अनगतास्यस्तु लयः प्रागमावे 

उत्यते इति शषः । लो नका्मव्यक्तेस्तु युन रभिव्यक्तिर्नास्ति, प्रत्यभि- 

छ दयाप्या पातच्चगे नियाक्घतत्वात्, परणाभिवास्माकसप्यन,गताव्- 

स्थायाः प्रागमावाख्याया अभिव्यक्किदेतुन्दाएदचेति । नन्वतौतमप्यस्तोव्यव 

कि प्रमाणम् ९ न दयनागतसत्ता यामिव श्रुल्यादयोऽतौतसत्तायामपि च्फट- 

मुपलभ्यते इति? मैवम्; ये गिपुयच्न्नान्ययाऽुपुपचा अनाणगुततौत- 

नोरुभयोरव सत्वसिद्गः, प्रत्यचसामान्ये विषयस्य हेतुत्वात्, अन्य 

वत्तमानस्यरापि प्रत्यरा सिप: ; तस्माद्या भौत्द्भिंकप्रामाग्ये- 

नासति ब्राधके योगि्त्यदेखातोतनप्यस्तौति सिध्यति! योगिना- 

प्रतौतानागतप्रन्यतै च शरुति-समुतौतिद्धासाटिकं प्रमाणं योगरवात्तिक्ष 

परपद्ितमिति दिक् । तदमभिव्यक्तिः लयाभ्यां काव्या खसुत्प्र्तिः नव्युव्- 
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छ ारावुक्तौ । नन्वभिर्व्याक्तिरपि पूव सतौ वा ₹ रसतो वा? आद कारण- 

व्यापारात् प्रागपि काव्यखाभिव्यक्या स्वकास्यैजनकत्वापत्ति, कारण- 

व्यापारश्च विफल । अन्तये चाभिव्यक्तावेव सत्काव्यसिद्रान्तचति , अमनव्या 
एवाभि्यक्तेरभिव्यत्यज्ोकारादिति। अत्रोचयते--कारणव्यापारात् प्राक् 

सवकार्य्याणा सद सत्वाभ्युपगमेनोक्त विकल्यान वकाश्टात् घटवत् तद्मि- 

व्यक्तेरपि वत्तसानावसख्यश्ा वागस्देन तदसत्तानिद्चये कार रव्य\पाद- 

पक्षणात्, अनागतावखया चत्र मत्क्यसिदान्तसात्ततेः। नन्वेकदा 
सटसक्वयो विरोध इति चेत् ? प्रकारभेदन्योक्तत्वात् । नन्वेवमपि माग- 
भावानङ्ोकारेण प्रागसत्वमेव का्य्याणा दुवचमिति१ सैवम् $ 
अवद्यानामेवे परस्पराभावरूपनत्वादिति ॥ १२१॥ 

ननु सत्काग्यसिडान्तरक्लाचैमभिनव्यक्तंरप्यभिव्यक्तिरष्टव्या, तथां 
चानवरथा ? इत्या ग्ड 1द-- 

( सत्काय्यसिद्ौ अभिव्यक्तिसखौकारं अनवस्थाधरिद्ार. !--) 

पारम्पय्यतोऽन्वेषणा, बौजाङरवत् ॥ १२२ ॥ 
पारम्पय्यत परम्रारूपिसौवाभिव्यक्तेरतुधावनं केन्तवये, वौजाड्ुरवत् 

म्रानाणिकत्वेन चाखा तअदोवत्वादि्यवै । वौजाङ्सस्या चालायभेव 

विशेषौ यत्, वोजाद्ुरस्यन्चे क्रमिकपरम्परयो अनवस्या, अभिव्यक्तो 
चैककालौनपरम्परथेति। प्रामाणिकत्वन्तु त्ुल्यभेवेति। सव कार्य्यारणां 

स्वरूपतो नित्यत्वम् अवसधाभिविनाशित्व चैति पातञ्जलभाष्वे वददिर््यास्- 

दैवेरपि इयमनवस्धे प्रामाणिकत्वेन सखीक्ततति । अल च वौजाङुर- 

दृष्टान्तो लीकदृष्ट्योपन्यस्त । वस्तुतस्तु जन्मकर्म दि वदित्यतैव तात्पय्यम् ई 

तेन॒ वौजाद्धरप्रवादंखादिसर्गावंधि कत्वेनानवख्याविरचऽपि न चति ¦ 

आदिसग डि तरच विनैव वौजसुत्पद्यते, श्दिरण्यग्मंसदड्स््रेन् 

तच्छरौरादिभ्य इति श्रुति अत्यो प्रसिड- 

«यदा हि पादपो मूल खन्धशखौदिसंयुत. ! 
आदिषौजात् प्रभवति वौजान्यन्यानि त्रै ततः 1 

दति विष्णुपुराणादिवाव्येरिति ॥ १२२ ॥ 

वस्तुतस्तु अनवसख्याऽपि नास्तोत्याद-- 
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( अनवयस्धापरिद्ार युक्छन्तरम् !--) 

उत्प्तिवद्ा अदोषः ॥ १२३ ॥ 

यथा चटोत्यत्तरुत्यत्तिः स्वरूपमेव वैश्ैषिकादिभिर सदृत्यादवादि- 
सिरियपे, लावान्. तत्रेवास्माभि ेटाभिव्वकरम्यभिव्यक्तिः स्वरूप- 

मवषटव्या लाचवात्; अत उत्यत्ताविवाभिव्यक्तावपि नानवसख्यादोप 

दव्य घेः ] अद्धैवमभिव्यक्ते रभिव्यक्यनङ्ेकारे कार णव्यापारात् प्राक् तस्याः 

सवानु पपच्या सत्काव्यवादचतिरिति चैत् ९ न, अस्मिन् पै सत एवाभि- 

टःक्रिरित्यव सत्कःय्यसिद्रान्तं इत्याशयात् । अभिव्यक्तेश्चा भिव्यक्तभ.वेन 

तखाः प्रगसचेऽपि नासत्काग्यवाद्त्वापत्तिः। नन्ववं महदादौनामेव 

प्समसक्तमिप्यतां, किमभिव्यक्रयास्यावखाकल्यननेति चैत् ९ न, “तद्वद 

तच्चेव्याक्रतम,सोत्” ( त्रद्ध° उ० १।४.७) इत्यादिश्रुतिभिरव्य क्तावस्थया 
सत्व कार््याखमभिव्यक्तिसिद्धः, तघाऽप्यभिव्यक्तः प्र.गभावादटि- 

स्वोकारापत्तिरिति चत् ?न, तिङखखणमनागताद्यवयानामन्योऽन्यखाभाव- 

रूपतयोक्तवात्, तादृश्णमावनिद्रचेव च कारख्व्यापारसाफल्वर्टि- 

सम्भतात् । अयमेव हि सत्काय्यैवादिनामसत्काय्यवादिभ्यो विशेषो यन. 

तेरु्य नानो प्रागभाव प्रघव्॑तौ सत्काय्यैवादिभिः काय्यैयानाग्तातौतावस्य 

भःवदूपे प्रोच्यते । वत्तमानताऽऽख्या चाभिव्यक्तयव स्था चटाद्यतिरिक्तेष्यत, 

चरटाटेरवष्ये,तरयवत्वनुभगरिति। अन्यत् तु सवं समानम्; अता 

नास्त्यस्य. सख धिक शङ्ाऽवक्ाग्र इति दिक्॥ १२२॥ 

“कवय दनात् तडुपलञओे.” ( १।११० ) इति सूत्रेण कार्येण सृल- 
कःरणमनुभेव मिद्य कं, तत कियत्पययन्तं काच्यैम्रिय वधार. त् स्वकार्य्यं 

साघम्यमाइ-- 

( का यनालेख साघम्यकथचनम् ।-- ) 

हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाथितं 

लिङ्कम् ॥ १२४ ॥ 

कारणानुमापकत्वात् लयगमनादा अत्र लिङ्क कार्यजातं, नतु 

मदत्तत्वमात्मत्र विवक्ति, हेतुमच्चादोनामखिलका्यस्तावारखात्- 



पसो ष्याथः | [७७] 

«डेन नद निन्यमव्या पि मक्रियननकमायितं लिङम् \ 

सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपगनमव्यक्रम् ध" 

दि कारिकायामव्यत एव व्यक्ताख्यं सवं कार्यमेव लिङ्मित्यक्तम् 5 
त्र च, तन्वि हैतुमल्यादिधमकमिति वाक्यः! तत्र तुम 

कारणवत्वम् ` अनि्यत्वं विनाशिता) परवानखया व्यापितापरर्वोक्ा 

तदरेपरोन्यमव्यापित्वम् ; सक्रियत्वमष्यवसायादिरूपनियतकाव्यकाःरिन्वन् $ 
प्रतान नु मपेक्रियासावारश्वन कारगात्वान्र कर्ैकदैशमातकारित्वम् $ 

न च क्रिया कव वक्त शक्यते; ग्रक्षतिक्तोमात् खुषटिश्रदशेन प्रक्तत- 

रथि कमवत्तयाऽत्र सक्रियचचापत्तरिति) अनेकत्वं सगंमेदेन सिन्रहट, 

सगदयासावारण्यमिति यावत् $ न पुनः सजातौवानकव्यक्तिकात्व, 

्र्तावतिव्य्तः, प्रक्रतेरपि स्वायनेकरूपन्गत्, “सत्वाटौनाम- 

तद्रमैन्वं, तद्रूपत्वात्” ( ६।३९ ) इयाम सिसूत्रादिति। आछितव्वं 
चावयवेष्विति ॥ १२४६ 

काय्यै-कारसयोमं दे इनुमच्ादि सिष्यतौव्यतः कारखतिरिक्तकाय्यै- 

सिद्धी प्रमाणान्याद-- 

( कारयातिरिक्तकाय्यैसिद्धौ प्रमाणप्रदशनम् ।- ) 

अद्धस्याट्भेदटती वा गुणसा टान्यादेस्तदिं 

प्रघानव्यपदेशादय ॥ १२५ ॥ 

दिः, 

तल्विदधिलिङ्गाख्यकाएव्यैख कारणातिरेकतः सिद्धिः कचिदाञ्जखात् 
पन्धत्तत एवानायासेन भवति, यथा स्थोन्यादिना घरण तन्लादिभ्यः 

पटादौनाम् । चिच्च गुश्सामान्यारैरमेदतो गुखसामान्याच्यात्मकत्वेन 

खिङ्नालुमानेन भवति, यध अध्यवसायादिगुणासकत्वरूपेण कार ख- 

वैघम्यय मददादौनाम्; यथा च मदापृथिवीन्वादिसामान्यलकता- 

रूपेण तन्म तवैधर्ेण पृथिव्यारौनान् । क्रचित् तु ् रदि-शब्द्टद्धौतन 

कार्माद्यालकदावेवर्मयेण, यया स्यिरावयवेम्योऽतिरिक्तस चः लावयविनः | 

तयु ग्रघानच्वपदेशात् प्रधानश्रुतेरपि कारणातिरिक्तकाय्य5िडिमेवति । 
ग्रभौयतेऽस्िन् दि काप्यैनातमिति प्रधानमु्ते, तदच का्यै-कारखयो- 



[9द््] सा्कलंश्नम् । 

मदामेदनौ तिना न घटते, अत्यन्ताभेदे सखसयावारत्वासम्भवः- 

दिन्यघः॥ १२५ ॥ 

कर्घ्याणां साचम्यरूपं लक्षणं कारणातिरिक्तकय्यषु प्रमाणं च॑ 

सूत्राभ्यां दर्धितम्, इदानीं का्यैसवमकतयए कारणानुमानाव का्य- 
कारणयोरपि साधम्यं प्रदगयति- 

( का््य-कारणयोः साघम्यं परशनम् ।-- ) 

विगुगणाचेतनत्वादि इयोः ॥ १२६ ॥ 

दयोः काष्य-कारणयोरेव लिगुणत्वादिखाचम्यमिव्यधः आदि- 

न्द ग्राद्या्च कारिकायामुक्ताः,- 

° तिरुख नतितरेकिवि प्रयः सामान्यमचेतनं प्रसवधरमिं ; 

व्यत्त तथा प्र वानं तद्दिपरोतत्तधा च पुमान् ॥* 

दति! त्रयः सच्चादिद्रव्वूपा गुण् अत्र खन्तोति त्रिगुणम्} तव 

मददादिषएु कारणसल्पेण सत्वादोनामवस्यानं, रुणत्रयसमूदरूपेण तु 

प्रधाने स्वादोनामवस्य.नं, वने छच्चवदरेव'वगन्तव्यम् ¡ अध्वा सत्वाटि- 

प्ब्टन सुखद ख मोहानामपि वचनात् कार््य-कारशणयो स्िगुणतवं 

सनञ्जसमिति ¦ अविवेकषिषयोऽङ्ञरव दृश्यं, मोग्यमिति यावत् । अविवेकि 

च विष्यति तच्छे त्वविप्रेकित्वं सम्भूध कारित्वं, विषयत्वं तु मोग्यत्व- 

मेव स.मान्यं सवैपुरुषसाधारयं, पुरुषभेदैऽप्यभिन्नर भिति यावत् । 
प्रसववर्मिं परिणामि। व्यक्तं काय्यैम्। प्रधानं कारणमित्यधः। 
काय्य-कारणयोरन्योऽन्यवैधर्बमपि कारिकया दशश्ति- 

ेतुमद निव्यमव्यापि सक्रियमनेकमाखित लिङम् । 

सावयवं पर नन्तं व्यक्तं विपरोतमव्यक्तम् \ 

द्ति। अ्रेकन्वं सगमेडःष्यभिनत्र्म् $ अतः प्रक्षतेरनैकव्यक्िकत्वेऽपि 

नेकत्वच्तिः,-- 

“मदान्तं च सम त्रत्य पधानं समवस्थिलम् । 

अनन्तखय न तसखान्तः सङ्ग्रानं चापि विद्यते ॥* 

दति विष्णुपुराणेनासङ्धययतावचनात् तु प्रधानख व्यक्तिवहत्वसिदधि- 

रिति ॥ १२६ ॥ 



प्रधमेःऽध्यायः | [96] 

प्रचानाख्यानां जगत्कारखगुगानसन्यं!ऽन्यवितेकाद तेषामवान्तर- 

मयि त्रेधम्यं सिद्रान्तवति विविधजगत्कारणत्दोएपत्तये च; नं 

श्य करूपात् कार मादिचित्रका्याणि सन्धःन्तौति- 

( जग कारणगुखानामवःन्तर्पेर्मय दशनम् ।-- ). 
^~ >, 0, = ४ 

्रीलयप्रोतिबिषादाद्ेगुखानामन्योऽन्यं 

वेधम्येम् ॥ १२७ ॥ 
मुखानां सच्वादटिद्रव्यववाखामन्योऽन्यं मुख.खायर्वेघम्धं, कार्व्येषु 

तद्ञनादिन्य्ः ! सुखादिकं च चटादैरपि रूपाटिवव ध्मः, अन्तःकरको- 

पदा नन्दादन्यक्ार्व्यासाभिल्युक्तन् 1 अत्र अःदि-श्व्द ग्र्या: पन्रशिरा- 

चा रक्ताः, यथा--“सच्यं नाम प्रनाद-लाचवाभिष्वङ्क-ध1--तिदिच- 

सन्नाषादिषूपानन्तभेदं समासतः सुखःतमकम्, एवं रजोऽपि शोका 

ना नामेदं समासतो दुःखाल क्रम्, एवं तमोऽपि निद्रदिनानामेदं समासतो 

मे दात्” इति । अत्र प्रौत्यादौ ना गुखघमत्दवचन1८ःयमिनूदे च॑ 

लवुन्दादैकन्यमाश्वात् सत््वाठौनां द्रव्यत्वं सिम् । सुख।यासक्ता तु 

गुणानां मनसः सङ्ल्यात कताव द्र्म-घन्यभेदादैवोपपदयते, न मेफिषिकोक्ताः 
सुख्दय एव सत्वादिगुख इति! सच्लादिलयमपि वक्िरद्ाटनन्तस् ; 

अन्वया दि विमुमातवे रुणविमदवेचित्यात् क्ा्यव्रचल्ामिति 

सि डान्तो नौोपपयेत, विसदंऽवान्तरभेदासम्भवात् ॥ १२७ \ 

गुणानां स्वादोनाभेककव्यक्रिमालत्ठे वद्धि-द्राकसादिकं नोपपद्यते, 

तघा परिच्छिन्रत्वे च तत्छमूद्रूपस प्रघानर परिच्छिन्त्तापया शरति- 

स्स तिसि इतनिकद्ऽसइयब्रह्म!ण्डा दिकं नोपप्योत $ अतोऽसङ्कयत्वे गुणानां 

ति चसङ्कपपादनाय विवेकाय च तेषां साधम्यं वेध्ये प्रतिणदयति- 

( गुणानां साघम्य-वेधम्यप्रदशरैनम् -- ) 

लघ्वादिधरमैः साधम्यं वेध्यं च गुशानाम् ॥१२य८॥ 
अथमधःः-लवादोति भावप्रधानो नदशः! लघत्वादिधमंय 

सवासां सवव्यक्तीनां साधम्यं, वैघम्थं च रजस्तमोभ्याम् । तथा च, पृथिवी- 

व्यक्तो नां पृथिवोलेनेव स्चव्यक्तौ नामेक्तजातौयतयेक्ता सजातौयोप- 



[६०] साड्दभरनम् । ̀ 

ष्म्भादिन् व्रद्धि-दसादटिकं च युक्रमिन्याश्यः। एवं चञ्चलन्वा द्विधद्धसः 

सर्वासां रजोव्यत्तौ नां साधम्यं, सत्व-तमोम्यां च वैधम्येम् ! शेषं पृववत् ! 
एवं गुक्न्वादिघमंण मर्वासां तमोव्यक्तोनां राघम्यं, सत्व-रजोभ्यां 

वरैचम्यैत्। शेषं पूर्ैवदिति । वैधम्यैख प्रागेवोक्ततया अत्र पुरन घम्य॑कथनं 
सम्पातायातम् । अत्र वैघम्धं चैति पाठः प्रमादिकं ण्वेति। अत्र सूत्र 

स्वादनं कारशटरव्याणं प्रसेकमनेकव्यक्तिकत्वं सिद्धम्, अन्यघ्रा 

लचुत्वादोनां साघम्यैनानुपपतते, समानानां “छर्मस्यैव साचम्येत्वात् । न 

च काव्यैतलादैनामनेकतया लघुत्वादिकं साधम्यं खादिति वाचं, 

तलिगुणालकत्वन चटादौनामपि काय्येसवादिरूपतयाः लघुन्वादौनां 
स्च (दि साघम्यं चानुपयत्तेः $ तस्मात् कारणंगुणानामेवा साघरम्यादिक- 

मुखत इति! सत्वादोनां लघुन्वादिकं चोक्तं कारिकया- 
“सत्वं लय प्रकाशकनिष्टमुपषटम्भक्तं चेलं च रजः । 

गुरु वरशकपरिव तमः प्रदौपवच्वाचछतो व्रततिः ॥* 

दति। अर्धतः पुरषाधनिमित्तात् | नेवं मूलंज्रारणस् परिच्छिना- 

सद्गगव्यक्तिकाते त्रशनेपिकमतादत को विशैष इति चैत् ? कार द्रव्यस्य 

ष्द- स्पर्शा टिगद्धिव्यमव-- 

“्रन्द-स्पशविद्धीनं तु रूपाटिभिरसंयुतम् । 

विगुणं तज्गद्योनिरनादि् प्रभवाप्ययम् ॥* 

इति विष्णुपुराणादिभ्यः । एतच्च पातङ्घद्धऽस्माभिः प्रपञ्चितम् ॥ १२८ ॥ 

ननु मददाटौनां खरूपतः सिद्रावपि तेषां प्रत्यक्षेण त्पच्यदशनात् 

काव्यैत्ये नात्ति प्रमां. येन तेषां नुमं साधम्यं यात् ? तलाद-- 

८ मदत्तत्वादौनां काय्यैत्वप्रतिपादनम् ।-- ) 

उमयान्यलात् काय्यत्वं महदादेः, घटादिवत् ॥१२<॥ 

सद्दा दि-पञमूतान्तं विवादास्दं तावन्न पुरुषः, भोग्यत्वात् ; नापि 

पंक्तिः, मोच्तान्यघाऽनुपपल्या विनाशित्वात् ; अतः प्रक्ति-पुरुतभि्नः 

तद्धिन्त्वाच काये, चटादिवदित्यघः ॥ १२९ ॥ 

ननु विक्रारशक्तिदादादिनेव मोचाद्यपपत्तविनाशित्वमपि तेषा- 

मसिदम् १ इत्याशड़ायां काय्येले डेचन्तराखाद-- 



प्रयमोऽध्य।यः । [६१] 

( महद 'दोन्य काय्यैत् हेन्वन्तरप्रद्शनम् !-- ) 

परिमाणात् ॥ १३२० ॥ 
परिद्छित्चात् देशि क्राभावप्रति्ोगिताऽवक्छेढ कज। तिसा दिव्यः 

तेत गुणव्रन्नोना क्रियतोना परिच्छनत्वेऽपि न त्र व्यभिचार. ॥ १३० ॥ 

किच्च- 
( महदादीनां काय्यैत्वे डत्ट न्तरप्रद नम् ।-- ) 

सम्पन्वयात् ॥ १३२१॥ 

उपवासादिना कोण दि बु्धादित्वमनादिभि समन्वयेन समनु- 

गतन पुनरूपचोयतत $ अत, समन्वयात् कःव्यैत्वमुन्नौयते इत्य । 

नित्यस्य हि जिरवयवतद्ा अवप्रवातुप्रवेश्णरूप समन्वयो न घटते इति! 

समन्वये च श्रुतिः प्रसाणं मन प्रङत्य-^एवे ते सोभ्य ! पोड्शाना 

कलानामेका कल ऽ(तशिष्टाऽभूत, स ऽनेनोपसमाडिता प्राज्वालौत्" 

( छान्दो° &€।७।६ ) इति । योगसूवं च--“जात्यन्तरपरिखम. प्रज्षचया- 

पूरात्” ( केव ० प॑८० २) इति ॥ १२९ ॥ 

किञ्च-- 
( मददादौनां काय्यै हत्वन्तरप्रदशेनम् ।-- ) 

श्रक्तितश्चेति ॥ १३२ ॥ 
कंरणतश्रव्यधै, पुरुषस्य यत् करणं तत् काय्यं, चच्तुर!दिवदितिं 

भव, । पुरुषे स"चादिषंया्पकत्व प्रमतेर्नास्तौति प्रक्तिनं करणमिति! 

रतो मदत्तंत्वतख करणतया का््त्वे सिद्ध सुतरामन्येषासपि काय्यत्वम्। 

इति-श्ब्दश्र डेदुवगसमाश्धिसू चनार्थं ॥ १३२॥ 
यदि च मद्दादिमध्य किचिदकाय्यं स्वौक्रियते, तद्ःऽपि तदेव प्रक्रतिः 

पुरुषो वेति सिद न समोदितं, प्रकति-पृरुषो प्रसाघ्य परिणासित्वा- 

प्ररिखाभित्वाभ्यां विवेकतव्या विल्यत्ेवास्माकं तात्पय्यादित्याद-- 

( मदादौ नामकाय्यत्वस्वौकारे प्रकति- पुरूषयोरन्यतरविवेक' ।-- ) 

तद्वान प्रक्षतिंः पुरुषो वा ॥ १२२ ॥ 

तङाभे का्यत्वद्धाने यदि परिणामौ तदा पक्ति.) यदि क 

न्रपरिणामौ मोक्ता तदा पुरुष इत्यं ॥ १२२ ॥ 



[द>] साङ्दरशनम् | 

ननु निन्यम् यमवभिन्नं खात् ? तत्राद- 

( अकाव्यैख प्रक्नति पुरुपभिनदत्व तुच्छतोक्तिः ¡-- ) 

तयोरन्यत्वे तुच्छत्वम् ॥ १३२५ ॥ 
अकराय्यसख प्र्ति-पुरुषभिन्नत्वे तुच्छ चं, शश्रषटङ्गा दिवत् प्रमार- 

भावात्, अक्राय्यं डिकारणतया वांभोक्ततया वा सिव्यति, नान्यधे- 

त्यथः ॥ १३९ ॥ । 
तदेवं मददादिषु कार््यलं प्रसाध्य साम्प्रतं तैः प्रक्र्नुमानेऽनुक्ता 

विशिषमाद-- 

( प्रकतव्यनुसाने विगेषविचारः ।-- ) 

कार्य्यात् कारगानुमानं, तत्माहित्यात् ॥ १३५ ॥ 
काय्य म ₹इत्तत्वारैलिङ्ात् सामान्यतो दृष्टं क. रणांनुमानं यदुक्तं, तत् 

ताटस्थय निवरत्तये तस्षाद्ियात् काष्यैपादिच्नैव कर्तव्यं, “सदिव 
सौम्येदमग्र सोत्ः ( छान्दो ६।२।९ ) “तस एवेदमग्र आसौत्" 

( मेलो° ५।२ ) इव्यादिश्रुनुसारात् । तत् यधा-मददादिकं खोपडित- 

विग णामक्षव तपादा नकं, कान्यैन्नात् शरिलामध्यखप्रतिमावत्, तेलादि- 
वचचेत्यथेः । अत्रानुक्रूल तकः प्रागेव दशितः ॥ १३५ । 

तखाः प्रक्ततेः कार््याहेधरम्यं विवेका मादइ-- 

( कार्यात् प्रक्ततवघरम्यग्रद् शनम् । -- ) 

अव्यक्त, विगुणालिङ्गात् ॥ १३६ ॥ 
अभिव्यक्तात् वतिगुखा्दत्त्तादपि मूलक्रारणमव्यक्तं सूच्म् $ 

मंइत्तल य हि सुखादिगु णः साचात् क्रियते, प्रक्रतेश्च गुणोऽपि न साक्तात् 
क्रियते इति प्रधानं परमाव्यक्तं, मडत्ततवं तु तदपेच्यः व्यक्तमित्य घः॥१२६॥ 

ननु परमूच्मं॒॑चेत् तहिं तसखापलाप एवोचितः १ इत्याकाङ्ायां 

पूर्वोक्तं स्मारयति-- 

( परमसूच्यायाः प्रक्रतः अपलापकत्तव्यंतायामायत्तिपरिदारः ।-- ) 

तत्काय्धतस्तत्सिडर्ना पलापः ॥ १२७ ॥ 
सुगमम् | १२७ ॥ 



प्रघमोऽध्याय. । टर] 

प्रक्रत्यतुमानगता विशेषाः विक्तरते विचारिता. ! इत. परमध्याय- 

समाश्रिपयन्त पुरुषानुमानगता विशेषा विचार्य्याः। तव कञ्चनादौ 

विशषमाह- 

( पुरुषानुमाने विश्ेषविचारोपक्रम. ।-- ) 

पेन चिवाद्ाभावाइमवन्न साधनम् ॥१३८॥ सामान 
यव वस्तुनि सामान्यतो विवादो नास्ति, न तख स्वरूपत साधन- 

म पक्तते, घ्मस्लेतव्यघं । अय माव .-यघ्या प्रक्षते सामान्येनापि 

साघनमपेकितं, घिखयपि विवादात्, नैव पुरषस साधनमपसितं, 

चतनाऽपलापै जगद्ान्यप्रसङ्तो भोक्त पटाद सामान्यतो नोडानामप्य- 

विवादात्, धम इव; घर्मो डि सामान्यतो बौड़रपि स्वीक्रियत, 

तप्रिलारोप(द)णादिष्ु धमेत्वाभ्यपगमात् ; अत दरुषे विवेकनित्य- 
त्वादिसाधनमावमनुमान काय्यै मिति ॥ शरे ॥ 

“सं हतप राधत्वात् पुरुषः (१।६६) इव्यक्तसूतेणापि विषेकानुमएन- 

मेवाभिपरेतं, न तु तत्र पुरुषस्य सवदै वाश्र्यचत्वमभिप्रेतमिति) तत 
चाटौ विवेकप्रतिज्ञासतम्- 

( पुरुघस्स शरोरायतिरिक्तत्वी क्रि {-- ) 

शरोरादिव्यतिगिक्तः पुमान् ॥ १३२९८ ॥ 
भरो राद्प्रक्षत्यन्त यच्चतुवि तितच्लात्म र वस्त॒, ततोऽतिरिक्त' पुमान् 

मोक्तेत्य्थ.। मोक्त॒ल च द्र त्वमिति ॥ १२९। 

अतर हेतूनाड सूते ,- 

( पुरुषख श्ररोरायतिरिकन इतुग्रदशनम् !-- ) 

संहतपरा्थंत्वात् ॥ १४० ॥ 
यत्तः सर्व" संदतं ्रक्त्यादिक परश मवति, शव्यादिवत् ; अतो- 

{संहत सद्धतदेदहादिभ्य पर पुरुष सिष्यतील्यथं । अयं च हेतु. ^सहत- 

परा्यचात् पुरुष” ( १।६६ ) "इत्यत व्याख्यात्त. ¦ उक्तखापि चतः 

परनसुपन्छसो छतुवगसङ्लन्1घे, ॥ १४१ ॥ 



[८४] साग र्शनम् । 

किद्च-- 

( पुरुषस्य शरौरादयतिरिक्तले शन्वन्तरग्रडनम् 1-- > 

विगुणादिविपव्ययात् ॥ १४६१ ॥ 
सुख-ट्.ख मो हलक चादिवेपरोव्यादित्यधः ¦! शसरादौनां दि यः 

सुखाव्यात्म शत्वं चमः, स सुखःदिभोक्तरिन सम्भवति, श्वं सुखाटि- 
ग्रहे कमे कत्तविरोधात्, घमिपुरस्कारेगोद मुखःयनुभवादिति । ननु 
वुद्धिव्रत्तित्रतिर्विगम्बितं खसुखादिक पुरुषेण गद्यत, सववदिति चत्१न, 

एवं सति वद्धेरेव सुन्ःदिकल्पमनौचिन्धात्, पुरुषगतसुखादेवुद़ो प्रति- 

विम्बञ्षल्यने गौरवात् ऋं सुखो ट्ःखो मृद् इत्यारिप्रल्यत्रास्तु न 

पुरुषे सुखाडिताधकाः, ततस्व मिलेनाप्यपपत्तः, बुधः सुखादि- 
मत्चनायुपपत्तेश्र । लोकिक्यां चऋहं-वुद्धाववश्यं बुद्धिरपि विषदः, 
मिश्याक्ानवासनष्टिरूपदोषातुत्ररं सव्रतिविम्बकल्यनायां च गौरवादिति। 

श्रा द्ि-शएब्दन चात्र < त्िगुणमविवेक्ि विषयः" इति कारिकोक्त!विवेकि- 

त्वादयो र्यः, तधा रूपादयः शरोरादिघर्मा ग्राद्याः ॥ १४२ ॥ 

किञ्च- 

( परम् स्य शरौ रादयतिरिक्तत्वे हन्वन्तरप्रदशेनम् !- ) 

अधिष्ानाति ॥ १४२ ॥ 

भोक्लुरधिष्टट्न्वा्च अदियेभ्यः प॒ङ्गल्यन्त योऽ तिरिक्ततेत्यय : । अधि- 

्टानं ड भक्तः संयोग › स च प्रक्तद्याटौनां भोगृहेतुपरिणामेषु कारण, 

“भोक्तरधिष्टानात् भोगयनननिर्माणन्” (५।११६ ) इति वच्यमए- 

सृत्रत्। संयोगश्च मेदे सद्व भवतोति मावः। इतिशब्दो डेतु- 
५ 

समाप्रो ॥ १९२ ॥ 
उक्तानुना नेऽनुकूलतङ प्रशय॒ति सृत्राभ्याम्- 

( परुषस्य शरौ राय तिरिक्तत्व अनुकूलयुक्ति प्रदर्शनम् !-- ) 

भोक्तुमावात् ॥ १४२ ॥ 
यदि डि शरोरादिखरूप एव मोक्ता स्थात्, तदा भीक्तुत्वमेव 

्ाइन्येत, कर्म-कुरैविरे वात्, खसय सःचात् स्वभोक्तत्रारुपपत्तेरिदर्यः । 



प्र्मोऽव्याचः। {८1 

अनुपपत्तिश्च पवमव व्याख्याता ¡ अत्न सूत्रे पुरुषस्य भोगः खीक्रत इति 

स्यनव्यम्, तअपरिसामिनश्च पुरुवम्ये भोगः ^विदवसानौो भोगः” 

\ ,,४०8४ } इत्यत्र व्याख्यातः ! *४३ ॥ 

किञ्च- 

( पुरुषस्य शरौ रायतिरि क्त्वे अनुकूलयु्यन्तर प्रदे नम् ।-- ) 

कौ वल्यायं प्रहरत्तेश्च ॥ १४४ ॥ 

शरौराटिकनेव चैद्धोक्त सयात्. तदा भोक्तुः केवस्घायं ए.खात्यन्ती- 
चछटाये कस्यापि प्रवरत्तिनेपपयेतः, शरौरादोनां विनश्न्वात्. प्रतेश्च 

धमिम्राहकमानन द्.खखाभाव्यसिद्घा कौवन्य,सम्भवएत्. न दहि 
स्व भावखात्यतोच्छशे घटते इत्यध । अत को वन्या प्रद्धतः'" इति 

नृत्रपाटः पामादिकत्वादुपेच्त फेयः, 

“सङ्खातपराघत्वात् तिगु णादि विपरव्ययाद्धिष्टानात् । 

पुरुषाऽलि भाक्तभावात् कंवल्यायं प्रर श्र ॥” 

इति कारिकातः “केवल्याधं प्रत्रत्तञ्चः इति पण्ठात्, अरधासङ्त- 

शति ॥ १४७४ ॥ 

चनुविंग्रतितच्चएतिरिक्ततया पुरुषः साधितः, इटा पुरुषगतो 

विगेषो विवेक कटौ करणायानुमोयते-- 

( पुरुषस्य प्रका गशस्वरू पत्वकघयनम् !-- ) 

जड्प्रकाशायोगात् प्रकाशः ॥ १४५ ॥ 
श । 
वेशेपिका आहुः+-प्रागप्रकाशरूपस्य जड स्यात्मनो मनःसयोगात् 

जानाख्यः प्रकाशो जायते इति; तत्र, लोक जड्स्याप्रकाश्ख लोष्टः 

प्रकाशोत्पलयदशैनेन तदयोगात् $ अतः सूर्व्वादिवत् प्रकाशस्वरूप 
व पुरुप इत्यघः । तथा च स्मृतिः- 

“यथा प्रकाश-तमसो; सम्बन्धो नोपपद्यते । 
> ज ० + १५ 

तद्द व्यं न शंसष्ं प्रप्रञ्च-परमात्मनोः ॥* इति । 

श्यथा दोपः पकशताद्कदो वादि वा मदान्] 

ज्ञानःसानं तथः वियत् पुं सवेजन्तुषु 
सा-ट 



[८६] साहगदशनम् । 

डति च} प्रक्राशत्वं च तजः-सत्व-चेतन्यष्ठनुगतम्नखण्डोपाधिः, अनुगत्- 

व्यवदहरादि{ति ॥ १४५ ॥ 

ननु परंकाशखरूपत्वेऽपि तेजोवदम-घनमिभावोऽसि? नव 

सलाड-- 

( पुरुषे चि बर्माभःव क्तिः \-- ) 

निगु गल्वान्च विद्मा ॥ १४६६ ॥ 

सुगमम् । पुरुषस प्रका शरूपत्ठे सिह तत्छम्बन्धस ,तणान्य॒व् वद्धारोप- 

पत्तो प्रक्ञा'लकव्मकल्यना रगैरवमिन्यपि व!इव्यम्। ऊजसश्च 

काश्ाख्यरूपविरषाग्रद्ेऽपि खश्रपुरस्कार् ग्रहात् प्रकाश-तलसोमदः 

सिर्ष्यति। आलमनस्तु जानाख्यप्रकाश्ग्रडकाने ग्रदण नास्तौद्रनो 

लाचवा द्रम-घसिभमःवशुन्यं प्र ाशरूपभेवतमद्रव्यं कल्पाते। तख चन 

गुणत्व, संयोगादिमच्ा = अनाखितत्नाेति ¦ तचा च ऋ्व्यत-- 

“चाज नवात्मनो घर्मो न शुखो वा कघ्च्चन 

ानस््ररूप एवाला नित्यः पूखः; सदा श्वः ॥? 

स्ति) 

ननु निर्गखत्वे एवं का युक्तिरिति चैत्? उच्ते-पुरुषस्य 

दच्छाद्यास्तावनिन्या न सम्भव्रन्ति, जन्यत प्रत्यच्चात् ¡ जन्यगुणगड़्भेकारे 

परिणासिन्ापत्तिः) तधा चोभयोरेव प्रक्रलि-पृरुषयोः परि ख म हेतुत्व 

कल्पने गौरवन्, ब्रान्यपरिणानेन् कदाचिदज्नन्वस्फपचया ज्ानच्छादि- 

गो चर सं शयापत्ति्चु, तथा जड़ बकाशयो गस्य कत्कवाढपि न निव्युस्यानित्य- 

न्ञानसम्भव् इति) इच्छादिकमन्वय-व्यतिरिकाभ्यां भनखव् लाघवात् 

सिव्यति, मन.संयोगस्यासनश्चोभवोसतदतुत्वे गौरवात् गुणश्रन्दश्च 

विशेषयुणवःचोल्युक्तननेव ; अत राला निगुण! अपिच,ये तारिक 

अलनः क्तुत्वमिच्छन्तिः तेषां मोचानुपपत्तिः, अदं कत्तति बुरे 

शो ता दिष्वटृष्टोत्पत्तिदैवुतयोछं वात्, तसखाश्च तन्मते निध्यान्नानत्वा- 

भावेन तलक्राननिव यत्वृाम॒म्प्रवात् १ अतः ग्रुलृक्तमोक्चानुप्रप्या आल्मनो- 

इकात्तेत्वमस््ाभिरिष्यते $ श्र त्त्वाच्रादृष्टसु्खादयभःवः $ ततश्च मनसः 

क्रयादि डतु क्य नौव ला ववादन्तरश्यगु गत्व. वच्छेदेनेतत् कलते $ 



वृचर॑मोऽष्यायः । [८9] 

अत आला निगुण इति । यथ क्त्य च परमसूच्मस्यालन. सरूप वाशिष्ठ 
करामलकवत् प्रोक्तं विविद पतिपादितम् । यघा-- 

“असम्भवति स्व॑ दिगभम्य+काश्रूपिखि । 

पकाशये वादश रूपं प्रकाश्नसयामल भवेत् ॥ 

तिजगन् त्वमद् चैति दृश्य सत्तासुपागत) 

द्रष्टु खात् केवलोभावस्ताटृशो विमलालमन ॥” 

डति ॥ १४६ । 

नन्वह जा तामोति घर्म-घर्मिमावोनुभवात् पुरुषस्य चिमैकात्वं 

सिव्यति, गोरवख प्रानाणिकत्वेनादाघत्वादिति ? तव्राड-- 

८ पुरुषे चिदर्मामा३े युक्तिप्रद ग्नम् ।-- ) 

श्रुत्याः सिदस्य नापलापः, तल्मलयच्चवाघात् ॥ १४७१५ 

भवेदेवं यदि केवलनकणास्म भिरनिुणन्वाचिडर्मत्वादिकं प्रसाष्यते9 

किन्तु श्रुघाऽपि; अरत श्ुव्या सिद्ख निरुणत्वादैर्नापवापः सम्भवति, 
तव्पत्यत्तस्य गु णाटिप्रंयच्चस्य शुन्येव बाधात्, अदं गौर इत्यादिग्रव्यच्- 

वदित्य्धं । अन्यधा हि गौरोऽदर्मिति प्रयक्वलेन दैदातिरिक्तालम- 

साविज्ञा अपरि युक्कयो बाधिता सुरिति जित नाल्लके ¦ निगुंणले च 
श्रुतय ,-- (सात्तो चेता केवलो निग णश्च” ( श्चेत।श्र०६।११ ) इत्याया. । 

चिन्मालत्वे तु श्रुतय ,--्रकर्ता, चेतन्यं, चिन्माल, सजित, एकरसो 

यमात्मा इत्याद्या इति। स्वक्ञत्व!दिश्रुतवस्तु राद्दो शिर इति- 

वद्नोकिकविकर्त्मानुवादमाला , विधि-निषेधश्रुतिमध्ये निषेधश्रुतेरेव 

वलव्॑वान्, भ्रात अदैशो नेति नेति न च्येतस्मादिति नेत्यन्यत् 

परमस्ति” ( वरह उ० २।३।६ ) इति श्रुते । किञ्च, अ्नानाम् अर 

जानासौति प्रत्यये प्रमात्वकल्यनाय्रामेव गौरवम्, अरनाद्यविद्यादीष- 

खातुवर्समाननधा मम चरेवोत्सर्गिक चान ; अनो भ्रमशना त्त पातित्वेन 

अप्रामाखय ड़ ।स्कन्दितत्वा ज॒ एतव््रत्यत्त बाधने लाघवतक। दयनुर्टद्यौत- 

मतुमानमपि संमधंमिति। नन्वालनो जित्यज्नानस्वरूपत्वे कौशं 

लाघवमिति. चेत् ? उच्यते--नेयायिकादिभि अन्त"करशंः व्यवसायान्- 

व्यवसायौ, तदाय्रयश्चेति चत्वार पदार्घा. कच्यन्ते! अस्माभिस्तु अन्तः>. 



[दल] सा्यद्ैनम् । 

करणं, व्यवप्नायय्य(नौया च तदृह्वद्िः अनन्ता, अनुव्यवसएयस्यानौयश्च 

निनेकश्नरूप अतति वयः पदार्थाः कल्पान्त इति ॥ १४७ १ 

नतु यदि प्रकाशरूप एवात्मा; तदा मुबुष्छपयवस्ाभेदो नोपपद्यते, 

सटा प्रकाशनपाधादिति? तत्ाह- 

( सुषुष्य(दिषु पुरुषस्य साचित्वमातो क्तिः !- ) 

सुघुप्ाव्यसा्तित्वम् ॥ १४८ ॥ 
। ̂ 

सुषुघ्यादययखावयस्थ।तयसख बुदिनि्ख 

तद्क्त- 

"जाग्रत् स्वप्र सुषुर्रं च गुर्तो बु{इत्रत्तयः । 

तासां विलच्णणे जौवः साज्तित्न व्यव स्थितः 1? 

साकित्वभेव पुंसौत्यथः} 

इति। तासां बुिक्त्तौनां साचित्वेन तदिलकत्तणे जाग्रदावस्था 

रहितो निर्णत इत्यथः } तत्र जाग्रत्रःमावयसा इद्रियदएरा बुदवि षयः 

कारः परिणामः, खप्रावस्या च संस्कारमातजन्यस्तवृटशः प{रिणामः ¦ 

सु ह्यञष्या च दिकिधा, अरई-समग्रलयभेदेन । तलाद्नलये विषयाकारा 

वत्ति मवति, किन्तु खगतसुख-दुःख-मादाकारेव बुदिर्ाहिभवति ; 

अन्यथा उत्ितस्य “मुखमदमखाप्म्”” दत्यादिरू पसुषुश्िकालोनसुखादि- 

स्मएणातुपपत्तेः, तदुक्तं व्याससूतेण--“मुग्धेऽद्ैसम्पत्तिःः परिषात्” 

( २।२।१० ) इति । सुमग्रलयेतु बुडठत्तिसासान्याभावो मरणादर्पदव 

मवति; अन्या “समावि-सुष्ु्धि-मोततेषु व्र्मरूपता (५।११६ ) 

इत्यागा्मिचू ्ानुपपत्तेरिति; सा च समग्रसुषुप्रिव्रंच्भावरूपे ति पुरुष- 

सत्घ!च्तो न भवति, पुरुषख ठत्तिमालसाचिन्यात् ; अन्यधा संसकारादे- 

रपि वुद्धिधमस्य साचिभाखताऽऽपत्तः। सुषु्यादिसाच्िल्ं तु ताहश- 

वुहत्तोनां खप्रतिविष्विनानां प्रकाशनमिति वच््यामः ; अतो कानां 

पुरुषस्य न परिखामापेक्ति । सखादेतत्, सुषुप्रे यदि सुखदुःखादि. 

गोचरा बुहिठत्तिरिष्यत, तदहि जाग्रदादावम्टखिलहनत्तौनां ठत्ति- 

ग्राद्रलस्वोकार ण्व युक्त दति व्यर्था तत्छाचिएरुषकःल्मना, स्वगोचर- 

वरत्तिवेतैव खव्यवदहार हेतुतायाः सामान्यतः सुवचत्वादिति १ सैवम्; 

मियभेन स्छगोचरततिकल्पः ऽन वस्थाःऽपलिगौरवं च स्यात् किद्च 



प्र्मोऽध्यायः । [ट] 

“अद समुखो इत्यादि्रात्तषु सुख'दौना विद्रषनःतय् निर्धिकल्यकं 

तज हानम।दा वपैच्यते $ तत्र॒ चानन्तनि्विकल्यकहत्यप च्या लाचवन 

निव्यतरैकभेवालमखरूप ज्ञान कल्यते, “द सुखोःः इत्यादि- 

विज्ञाना चुद्धव्रनरेव ताद्रशाकारत्व पुरुषे ठत्तिसारूप्यमात- 

स्वोकारेश व्र्याकार [तिरिक्त कारानप्युपगमात् खतन्ल,कारेण पटिसमा- 

पत्तेरिति ॥ १४८॥ ` 

अद्येव पुरुषस्य सुभु्यादिसाकिमातत्वेन पुरुषैक्यस्याप्यु पप्तो 

स किपेक ? अनेकोवा? इति सशय । ताय पृर्वपक्त..-लाचव- 

तकंसदकारख बलवतौभ्य अभेदश्रुतिभ्य एक एवात्मा सिष्यति, 

जाग्रद्ावयख्यात्पमणा वैधर्म्याखा वुद्िरमैत्वात्! यद्यप्येकस्यातमनः 

सवनुदििप्ताक्धिल्, तथाऽपि यम्या बहरा वत्ति सैव बुडस्तद्- 
दर्तिउशिष्टतया सापचण खल्लाति चट, जानामोव्यादिरूपै ; ऋत 

एकस्या वद्वरय चट इति व्रतत सल्यासन्यव् दि ठत्तद्वारा नानुभव , चटमद्ं 
जानामोति ? तत्र िद्ान्तमाद-- 

( पुरुषस्य बद्ुन्वख पनम् ।-- ) 

जन्प्रादिव्यवस्यातः पुरुषबद्त्वम् ॥ १४६९ ॥ 

पुखयवान् स्वगे जायते, पापौ नरके, अन्तो वध्यते, न्ानौ मुचद 

इत्य!दे श्रुति-स् तिव्यवखप्या विभागस्यान्यच्ाऽऽनुपपच्या पुरुषा वडव 

इत्यथ ।, जऊन्मम्रर्टं चात्र नोत्पत्ति-विनाश्यै, पुरषनिष्ठत्वा- 

भावात ; किन्लप्रवरडे ्रियादिसद्ातविदधेषेण सच्ेगश्च वियोगश्च मोग 

तंदभावनियाम्रकाविति। जन्मादिव्यवेय्धाय्रा च श्रुति. 

“अजामेका लोदितशुक्तक्तष्णा 

वद्धो पजा खजमाना सरूपा । 

अजो येको जप्रमाखोऽनुशेते 

जात्य ना सुक्तभोगामजोऽन्य ॥** ( शेताश्च° ४।५ ) 

नधे तदिद्रखतास्ते भवन्ति, अधेतरे ट खमेवापिर्यन्तिः” । ( तद ° ९ 

४।४।१४ ) इत्यार्दिसिति # १४९ ॥ 



[२०] साइनद्रंनम् । 

ननु पुरुष छ्ेऽयुपा विरूप वछदकमेदेन जन्मादिव्यवस्ा भवत् ? 
तत्राड-- 

( उपाचिभदात् पुरुष वद्ुत्वस्थापनम् ।-- ) 

उ प्राधिभटेऽप्येकष्य नानायोगः, आकाशस्येव 

घटादिभिः ॥ १५० ॥ 
उपाधिभेदेऽयेकस्येव पुरुषस्य नानो एधिचोगोऽस्येव, यद्ैकययेवा- 

काश्सख चट-कुृद्यादधिनानायोगः; अतोऽवच्छटकमदेनकस्यामन णव 

विविधजन्ममरखाद्यापत्तिः कायव्यद्धादाविविति न सच्वति व्यवस्था. 
एकः परूपये जायते नापर दव्यादिरित्ययः; न च्वच्छटकभेदेन कपि- 
संोग-तदभाववन्येकस्यित्रव त्रननै व्यवस्था चटत, एको ठच्वः कपि- 

संयोगो, अन्यश्च नेनि) किञ्च, पकोपाधितो सुक्तस्याप्यात्मपटेशस्य 

उप्राध्यन्तरः पृनवन्धापच्या वन्ध-मोच+व्यवस्या तदवस्येव। यथा 

एकवटमभृक्तस्याका शप्र रेगस्यान्यवटयोग।त् घदटाकाग्रव्यवस्या, तददिति । 

न च बवन्ध्-मोच्तव्यवस्थाश्लिरपि लोकिकम्रमानुवाटमात्र्मिलि वाचं, 

मोत्तम्यासो [क श्नन्वात्, सिथ्यप्पुरुपाय प्रतिपादनेन गुतः प्रतारकत्वाद्या- 

पत्तश्च ॥ १५० ॥ 

ननु चतन्येक्येऽपि तत्तदपाधिविश्टसखयातिरिक्ततामम्युपगम्य व्यव- 

स्थोपपादनौया ? तत्ाद-- 

( उपारतं मेदः, न तु उपाधिमतः इत्युक्तिः \-- } 

उगाधिभिदयते, नत् तद्वान् 1 १५१॥ 
डपाविश्व नाना+नतु तङ्ाहुपाविविर्जिष्टेऽपि नाना अभ्युपैयः; 

विशिष्टस्यातिरिक्रवं नानामताया एव शास्वा त्तरेऽ यप्चुपगमापत्ते- 

रिव्यः व्मागिनो विशिष्टव विरेषणविय)गेन विखिष्टना शन्न 

मात्तोपपत्तिरिचादौन्यपि दूषणानि) नन्त “विष्य जोवत्वमन्वय- 

व्यतिरेकात्" (६६२) इति षटडा्याघे खयमेव!हङ्ारविशिष्टखत 

जोवत्वं वक््तनोति चेत? न; प्राणधारकत्वरूपज)व्वस्येव विशि 

घेधत्नवचनात् । न तु वन्ध-मोन्तव्यवस्याया विशिष्टःखितव्यं वन्यत, 

मोचक्रारे विशिष्टासत्वादिति। वद्पि सक्द्िवोना वेद्ान्तिप्रुवा आद; 



प्रघमेऽष्यायः। [<१] 

एकसयवात्मनः कार्ख-कारसोप,विष् प्रतिविम्बानि जौतरश्रराः, प्रति- 

विम्बातां चन्याऽन्यं मदाज्जन्माद्यखिवन्तव्यवर्स्यापपत्तिरिति ; तदप्यसत्, 

भदामेदविङ्गन्पासद्ट्ात्। विग्ब-प्रतिविम्बग्रोर्मदे प्रतिविम्बस्याचतन- 

तवा माक्तुच-वन्ध-मोचायनुपपत्तिः, जौवत्रद्माभदरूपतत्छ न्त चलिच, 
जौवेश्चरभिन्यात्मन)ऽव्रःमाखिकत्वं च! अभद तु साङ्क्व्यपरिद्धारः। 

भदःमेद्राभ्युपगते तु तख्खिद्रान्तहानिः, भमेदाभदविरोधश्च। अन्मन्यत 

न्वम दोऽविमःगलक्तण., मटउश्चान्योऽन्याभाव इव्यविरोध इति | अवच्छेद 
प्रतिविम्बाद्दृष्टन्तवाक्चानि त्वग्रे व्याख्यास्ामः। सादेतत्, विग्ब- 

प्रनिविम्बाटिभिदं परिकल्पय अत्या बन्ध-मोचव्यवस्या कल्पितित्येव 

्रस्याभिर्यत, नतु परमाघतौ विम्ब-व्रहिविम्बभ।वः तयोभेदौ वन्ध- 

साकारं चयत इलि? मेवम्, एवं सति बन्ध-मोक्तादिग्रुतिगणस्य 

भदश्रुतिगणस् चोभयोवाघापेन्तया केवलामदगश्रुतिगणस्येवाविभागपर- 

तवेव मङ्खोचो लाघवात् युक्तः, श्रुति स्मत्यन्तरैर विभागस्य सिष्त्वा- 

चेति \ १५१ ॥ 

आलैक्वःदिपुक्तं टषणमुपमंखरति-- 

( आलेक्यवादखण्डनम् {-- ) 

एवमे कत्वेन परिवत्तमा नस्य न विद्व 

घर्मध्यासः ॥ १५२ ॥ 

एवं -रोद्यै त्वन सवतो वत्तमानसखातनो जबअ-मरयादिरूपविरु्धम- 

प्रसङ्गो न युक्त इव्यय । यदा--एकत्वे इति छदः ; एकत्वेऽ चपगभ्यमाने 

परितः सवतो वत्तमानसख सर्वोपाधिष्वनुगतसय विरुद्धधर्माध्यासो नति न, 

किन्तु सवः विरुदधममङ्रोऽपरिद्ाय्यै इत्यः । ननु पुरुषो निद्धमकः, 

तत्र कथं जन्म-मरण-वन्ध-मोच्तादिविरद्धधमंसाङ्व्यैमपन्यत, भवद्धिरपि 
सववा घर्माशामुपाधिनिष्टत्वाम्यपगमादिति चेन् ? न. उक्रधर्माखां संयोग- 

विदययोग-भोगाभोगरूपतया पुरुषे स्वोकारात्) परिखामरूपघर्माणामेव् 

पुरुषे प्रतिघेधस्योक्तत्वादिति। यथा खटिकेषु लौहिव्य-नोलिसादिघर्मा- 

शामारापितानामि व्यवस्य अस्ति, तचा दुरुखप्वपि दंदघधर्माखां सुख- 



[९२] साङ्गद ननम् । 

दःखाडौनां शरोराटघर्मा-णं च व्राह्मणख-तिवन्वादोनानारोपिनाना- 
मपि व्यवसा असि शस्त्रषु ¦ यथा विष्णुपुरारी- 

“यथैकस्मिन् घटाकाश्चे रजोघूमादिभिच्रते 
न च सव प्रयुज्यन्त एवं जोवाः सुखादिभिः ॥? 

दति ॥ १५२ ॥ 

साऽपि व्यव्ख्था कराले सति जन्मादिव्यवस्यावदैव नोपपदयते 

इत्थाडह- त 
( आमे श्यव!द खण्डने युक्यन्तरम् ।-- ) 

अन्यधमत्वेऽपि नारोणात् तत्सििः, 
एकत्वात् ॥ १५२ ॥ 

अन्यघमत्वेऽपि धर्माणां सुखादौनामारोपात् पुरुषे व्यवस्था न 

सिष्य, आरोपाधिष्टानपृरुत्रसयेकन्वादिव्य्ः। आकाशयेकत्वेऽपि 

चटावच्छि व्राकाशानां घटमेषैन भित्रतयौपाचिकधमव्यवस्या चटते। 

आलन्व-जी वत्वा दिकन्तु नोपाध्यवच्छिन्स्य, उपाविवियीगे घटाकाश 

नाशवन् तन्रा्नैन जोवोन भियते इ्यादिश्रुतिविरोघप्रसंङ्गत, किन्तु 

केवनचेनन्ययेति प्रागेवोक्रम् इमः वन्-मोक्लादिव्यवसख्याऽनुपपत्तिं 
सृच्छासङुदरृशपुनिका वेहान्तित्रुवा उपाधिभेटेन बन्ध-मोचव्यवस्या- 

तरे कालेऽ यादः ; तेऽयतेन निरस्ताः । येऽपि तदेकटेशिन इमःमेवानुप- 

प्तं पग्यन्त उपाच ;तचिद्रतिविग्बानामेव वन्धादौन्याद्ुः, ते त्वतीव 
म्रान्ताः, उक्त द्धेटामेदादिविकल्यासद्वादिदोषात्, “अन्तःक्षरसास्य 

तदृञ््व लितत्वात्?' ( १।९९ ) इव्य त्रोक्तदोषाच्च । किञ्च, वेदान्तसूतरे क्रापि 
सर्वास नाम्यन्ते शे नोक्तमस्ि, पर्युत “मेदव्यपदेशा ान्यः'? ( १।१।२१ ) 
“अचविक्नन्तु मेदनिदश्ात्ः (२।।२२) “ग्र॑भो नानाव्यपदेशात्" 

(२।३।४२३) इच.दिपूतरेनद, उक्त ; अन आपुनिकानामवच्छेटपति- 
विन्बाद्धिवादा अपलिद्भन्त् एव, सखशसखनानुक्तसन्दिग्धाघषु समान- 

तन्लसिद्ान्तस्यैव सिङधान्तत्वाज्चन्या दिकं ब््ममोमांसाभाष्थे रतिपादित-. 
मस्माभिः ॥ १५३ ॥ 

नन्वेवे पुर प्रनानात्वे सति- 



प्रचमोऽध्यायः | (६३) 

“एक एव हि भूताला भूत भते व्यवस्थितः | 

एकधा वह्ुबा चत्र इश्यते जलचद्धवन् \" ( ब्रह्मविन्दु १२) 
«नित्यः सर्वगतो दात्मा कूटस्य दाषवजितः | 

एकः स भिद्यते श्रक्या मायया न॑ स्वमावनः ४? 

दयाध्राः श्रुति-खतय बअरलेकचप्रतिपादिकः नोपपद्यन्ते इति ह 

तलाद- 
( आञमकन्वप्रतिपादकश्रुतिविरोषपरि हारः {-- ) 

नादे श्रुतिविरोधः, जातिपरत्वात् ॥ १५४ ॥ 

अलेक्यभ्रुनोनां वियेषस्तु नासि, तासां जातिपरचात् $ जप्तिः 

सामान्येकलपचं, तत्रेवाद्वैतश्रुनौन तात्पर्यात् ; न न्वखसडतवेः 
प्र्योजनमावादिच्वंः। जातिशन्दख वचेकरूपताऽघकत्वमुत्तरसूला- 

ब्भ्यत ! यथधाश्रतजातिशब्दखाद्र- “आता इदमेक एवाग्र आसोत्” 

(ठत ११) भ्सटैव सौयेदमग्र आसोत्" (कन्दो ६।२।१) 

^एकमेवादितो प्रम्" ( चन्दो ६।२।१ ) इवयाचदेतश्रुवयुपपादकतयेव सूं 
व्या स्ेथं, जातिपरत्वात् विजातीयदेतनिभेधपरत्वा दित्यः । 

त त्रायव्याख्या घासं भावः+-्रा मंक्यश्ु त-स तिष्वेकादिशब्दा- 

धिदेकहूपतामा त्रपराः, भेदादिश्चन्दाश्च वेधम्येलक्तणभेद पराः 

“ठक एवात्मा मन्तव्यो जाग्रत्स्वप्रसुषुप्िषु । 

खान त्रयव्यतौोतख पुनज न दियते ॥? 

इन्धा दिवा श्येव्वेक्ररूपायचावश्यकत्वात $ अन्यधा अवस्थात्रथैऽप्यालन् 

एकतामात्न्नानेन स्यानल्यभ्वतो तश्ब्दोक्ताया अवसखालयामिमाननितत्त- 

रसम्भवात्, तयेकरू पताप्रतिपादजनेव निखिलोपाधिविवेकेन सर्वालनां 

स्वरूपवबोघनसम्भवाचच। न न्यघा निईमकमात्मस्दरूपं विशष्ष्य 

त्रद्यणःऽपि शब्दन साच्ात्रतिपादयित् शक्यते, शब्दानां सामान्यमात- 

गोचरन्वात् । आब्रह्म लम्बप्यैन्तेष्वातसन एकरूपत्वे तु प्रतिपादिते तदुप- 

पचयथं शिष्यः खयमेव तावद्दितेचयति, यावदधिविशेषे शन्दगोचरे 

स्वरूपे पय्यैवसखतौति ! ततश्च निःशेषाभिमाननिल्रचा क्रतक्तत्धौ मवति! 

यदि एुनरद्ैतवाक्यान्चखण्डतामात्रपर।खि स्युः; तदहि तेभ्यो नामिनान- 



[६४] सङ्करद्ननभ् । 

निघ्ठत्तिः क्षम्भवति, अकाशे विविधश्न्दवदखण्डेऽप्यालनि सुख- 
दःख-तदभावादौ नासवच्छेदकभेदरैरुपपत्तेः ¦! एक॑स्य वाक्यस्य खणडत्वः- 
वेधर्म्योभयपरत्वे च वाक्यभेदः, अखण्डतापरकल्नायां फलाभावश्च, 
अवेधम्यज्ञानाटैव सर्वाभिमाननिच्रततेः $ अतोद्धैतव।क्यएनि नाखण्डना- 
परि, न्यायानुग्रडेण बलवनोगिमदग्राख्कश्ुति-स्मु तिभिविरघाच 3 
किन वभ्यलक्तण.मेदपराण्यव, साम्यवाघकश्रु ति-स्मुतिभिरेकवाक्यत्वात्, 
“साम न्यात् तुः” ( २।२।२२ ) दति ब्रह्मचूताचेति। तत्र साम्य भ्रुतयः, 
--“ययादकं शु शुडमासिक्तं तादृगेव भव॑ति, एवं भुनर्विजानत अला 
भवति गौतम {2 ( कट ४।१५ ) "निरञ्जनः परमं साम्यसुपैति 
( माण्डु° ३।१।द ) इयाः । सृतयश्च-- 

“ज्यातिरालनि नान्यत स्वेभमूतेषु तत् समम् । 

स्वयं च शक्यते द्रष्ट सुसमाडितचेतसा ॥ 

याव्रानात्मनि वोचा तावागासा परातलमनि। 

य एवं सतत वेद् जनख्योऽपि न मुद्यति ॥?2 

इव्ादयाः। उक्तश्ुनो मोच्तदशयामपि भैदधटितसाम्यववचनात् खरूपं 

मेद्राऽषयाल्मनामस्ताति सिद्धम् । अवधर्म्याभिंदपरत्वं चास्मन्मते (विष्णुर दः? 

“शिवोऽहम्? इचयादिवाक्यानां मन्तव्यम्| न तु “तत् त्वमसि? 

( छ्छान्दा* {८७ ) “अहं ब्रह्मास्मि ( वरद उ० १।४।१० ) 

इत्थादिवाक्यानासपि । तत साङ्गरमते प्रलयकालोनस्य पर्णालन एव 
तदादि यदए्यतया “निच्यभुद्व-सुक्तस्वनसिःः इव्यादियथाश्रुतख तादश- 

वा्याधेचात् । यदि तु सगीदयत्यदरपुषा नारायशाख्य एव ॒तत्-पदायेः, 

तदा ^तत् त्वमसि? ( छान्द) ° €।८।७ ) इत्यादिवाक्यानामयवेषर्म्याघ- 

कतेवास्तु। ननु प्रयोजनाभावान्न मेद्परत्वं श्रुतीनां सम्भवतोति 
चैत् ? न, मोक्ापपादनयेव प्रयोजनत्वात्, खष्टि-संद्ारयोः परवाररूपे- 

रानुछेद(त् तये ये मोन्त.नुपपत्तेः। श्र्येवमालभेदस्य लोकसिद्रतया 
न तत्परल शरु नौनां चते इति ? मैवम् ; लाघवतकणाकाशवदालन्येकत्व- 

खानुमानतः प्रसक्त श्रुत्यादिभिनिषेधात्, ख-परवैतन्ययीर्भेदखः 

चाप्रत्यक्ष चात्, दे हादिव्वेवानुभवात् ! य “एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुतेऽच तख 



प्र्मोऽष्यायः] (९] 

भयं भवति इय ({दिमद् निन्दा तु वचम्यविभागान्वतरलच्वणमदपरति। 

नन्ववं मुक्रानां प्र तविन्बावक्छेडश्रुनौनां का गतिरिति चैत् १? उच्यते; 

ऋ नकनेजो बयादटित्यन्नण्डलवत् अनेक्रप्ममयमपि चिदरदित्यमण्डल- 

सकरसम् विभक् तेकपिणडौक्गत्य तख किरणव्रत् स्वांशभृतरसङ्धापुरुष- 

त्रसङ्करोप।चिष्व पङ्गयतिमाग एव प्रतिविन्व दिदष्टन्तः प्रत्पिए्यत विभाग 

नसा न्य चस्य व (वारस्भणमातत्वं बोधात्, न पुनर खरतर, 

“-वायु्यतरेको भुडनं प्र विष्टो" ( कठ० २।५।१० ) 
“रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूवः" ( कटर ५।९।१० ) 

इत्या दिसांशद््टात्तश्रुतोनां न्यायानुग्रद्ेण वलवच्ादिति। 

यथा च स्मव्यतैे- 

“युख सर्वामकन्वऽपि खरडाते नेकपिण्डता?” 

डति ब्रह्मनौमांसायां तु नियभिव्यक्ते प्ररमेश्ररचेतत्येऽन्येषां लयरूप- 
विभागेनाप्यदेतमुक्तम्, “अविभागो वचनात्” (४।२।१६ ) इति 

मूते रोति! अभिकं तु ब्रह्मनौमांखाभप्ये ग्रोक्तमस्माभिरिति दिक् । 
सूत्रस्य डितौवव्याख्यायां त्वयं भावः,-- प्रलयकाले परुषविजातीयं 

सर्वभेवासत्, अधैक्रियएकारित्वाभावात् । प्रपाणां कूटस्त्वेनःये क्रियेवा- 
प्रसिद्धेति; अतः सगकाले इव प्रलयेऽपि सत्वम् $ अतस्तदालनां 
विजातीयदेतरादत्यम् । तधा सर्गकालऽपि कूटसयनचरूपपारमार्थिक- 
सल्चनान्यन्रेति विजातोयद्गैतराड्यात् सर्गकालोनाङ्ेतश्रुतयोऽप्यपः- 

प्रा इति } १५8 ॥ 

नन्वालमन एकत्ववदटेकरूपन्वमपि नएनारूपताषत्यदैख त्रिरुद्ध, तत् 

कथमुक्तं जातिपरत्वादिति ? तताइ-- 

( धुरुषख जातिपरन्वोक्तौ आप्रत्तिपरिदहारः !-- ) 

विददितकन्कार्णस्य टश््या अतद्रूपम्॥ १५५ ॥ 

विदितं स्ट वन्धकार्णमविषेकी यल ल्तस्य इ्येव पुरषष्वतदरूपं 

हपमेद इन्यर्थः ; अतो म्रान्तद्ृच्या न रूपमे दक्चिहिरिति । १५५। 

ननु तधाऽभ्यनुपलम्भ दैक्ररूप॒त्वाभावंः सव्छति ? हतादइ-- 



[६ साङ्खगदङनन् । 

( पुरुषस्य ब दरूपत्वखण्डनम् 1-- ) 
नान्ादष्टया चक्तुष्म तामनुपलम्धः ॥ १५६ ॥ 

अनुपलम्भ एवाखिडः, अज्ैरद्शनेऽपि ऋनिभिरेकरूपत्वसख दृ्नात् 
दत्य: ॥ १५६ ॥ 

अदेतश्रुयतुपपत्तिं समाधाय अखण्ड दते वाघकान्तरमाड-- 

( अखण्डदेनश्रतौ बाधकान्तर ददर्गनम् 1-- ) 

वासदेवादिमुक्तः, नादहंतम् ॥ १५७ ॥ 

वामदेवा दिमुक्तोऽ{लि, तवाऽपौदानौं वन्धः सखस्मि्रतुभवसिदधः ; अतो 
नाखण्डातमाऽदेतमित्यघः, 

न्स चापि जातिस्मरणाप्रवोघस्तत्रेव जन्मन्यपवर्गमाप 

उत्याटिवःक्यक्रतविरोघश्चेति शेवः न चेवं बन्ध-मोक्तावुपाधैरेवेत्यव- 

गन्तव्य, श्ुति-खतिसिद्वान्तविरोघात् । दःखं मामून्नोय' इति कामना- 

दश्रनेन पृरषमोचयेव मोच्चाख्यपरमपृरुषार्थत्वाच्च ! उपाधरदुःख हानख 
च तादर्थ्येन पर्म्यरयेव पुरुषा्धत्वात्, पुत्राद्वदिति। यदपि 
आधुनिकैर्मायावादिभिरुचखत, अहेतश्रुतिविगोधात् बन्ध-मोच-ख्षि- 

संडारादिष्रतयो वाव्यत्तं इति; तदयसत्, मोक्ञाखष्यफलघ्यापि 

शवणकाले एवामावनिश्चये खव्रणोत्तरं मननादिविध्रैरननुागलच्तणा- 

ग्रामास्व प्रसङ्गात्, ्रपञ्चान्तगतसख वेदा न्तखाप्यद्वेतश्रुत्या व प्पे वे इन्ताव- 

गतऽप्यद्रेते पनः संश्यापतेश्च ; स्वाप्राक्चख जाग्रति वाध्रै तदाच्छाघ 

पनः सं श्यवन् । कित्र. “मिच्यत्रुदर्नास्तिकता? इ यनुशासना र्मा दिषु 

सखापवन्मिघ्यादृष्टयो वोडइग्रमेदा एव सांव्तिकश्न्दन प्रपञ्चस्ाविद्यकतायाश्च 

तेरभ्युपगमादिति दिक् ॥ १५७ ॥ 

ननु वमदैवादैरपि परममोत्तो न जात उच्यभ्युपियम् १ तताद- 

( अनादिकालात् प्र्समोच्ताभावोक्तिः।-- ) 

अनादावदयय यावदभावात्,भविष्यद् येवम् ॥१५८॥ 

त्रनादौ क्रारेऽय यप्रचचेन्मोचौ न जातः कस्यापि, तिं 



पथ्मोऽश्यायः । [२५। 

म विष्वत्कालोऽग्येवं माच्गूच एव खात्; सम्यक्माधनानुष्टानस्याविश्रैषा- 

दित्यः ` १४८ । 

तत्र पधोगमाद- 

( परममोच्ख अभावविषये प्रयोगव्रदश्नम् -- ) 

इष्ानौमिव सवच नाल्न्तोच्छेद्ः ॥ १५६ ॥ 
वेत्र क.टे वन्खान्यन्तो केदः कस्यापि पुंसो नास्ति, वत्तमानकाल्- 

च द्टन्द्रनुसानं सम्भवेदित्यद्ः ॥ १५८ , 

पृरषाखां यदैकरूपत्वभमेकत्वप्रदिपादकमश्रुयववधा रितं, तत् किं मोच्त्- 
५ 9 द, 

काट : किं सवदव ? इत्याकाटमयामाद- 
द २3 

( पुरुषस सदव करूपत्वप्रतिपादनम् 1-- ) 

व्याद्रत्तोभयरूपः ॥ १६० ॥ 

स च पुरुषो व्याछत्तोभवरूपः; व्याव्रत्तो नित्रत्तो रूपमद यस्मात् 

तवेत्र्थः, श्रुति-खति-न्यायेभ्यः सदेकरूपतासिहेरिति शेषः ! तद्क्त - 
“बद्रूप इवाभाति मायया बहुरूपया । 

रममःणो गुरीष्वसा ममाहमिति वध्यते \*` इति) 

“जगदाख्यमद्ाख खप्रात् स्वप्रान्तरं व्रजत् । 

रूपं त्यजति नो शन्तं ब्रह्म शान्तत्वहद्ितम् ॥* 

इति च ॥ १६०॥ 

ननु साचित्वस्या नित्यत्वात् पृङ्घारं कघं सुट करूपत्वम् ? तताद-- 

( पुरुषस्य साच्चित्वऽपि सदेवैकरूपत्वप्रतिपादने युक्तिः :-- ) 

सात्तात् सम्बखात् साचित्वम् ॥ १६१॥ 
पुरुषस यत् सा्रित्वमुक्तं, तत् साच्तात् सम्बन्वमातात्, न तु 

यरिणमत इत्यधेः । साच्तात्सग्बन्धेन बुद्विमात्रसाद्विताऽवगम्यते, ^ साक्ताद्- 

द्रष्टरि संज्ायाम्? (५।२।९८१ पा०) इति साचिश्ब्दव्य॒त्रादनात् । 

माचनादृद्रष्टुलं च्व्यवधानेन द्रषटत््म् । पुरषे च साचान्छन्न्धः स्वुच्चि 

तत्तेरव भवति; अतो वुहधेरेव साच्तौ पुरवः, अन्येषां तु द्रषृमालमिति 

प्रास्तोयो विम जाननियामक्घ्ार्थाकष्रतासखानौदरः प्रतिविन्बरप 

सा--2 



[<] साङ्गद शनम् । 

एत्र सम्बन्ब्रः, न तु संयागमालम्, त्रतिप्रसङ्कादि्सक्दा दिनम् । 

विणादैः सवसाकित्वं च्विद्धियादिव्यवधानाभावमानेय रँयम् : 
^ ब्र्तमन्बन्धात् साचिन्वम्” इति पाठे त्वत्तएव वृद्विः. करसन्व- 
सामान्यात् ; तखा यथोक्तात् प्रतिविम्बरूपात् सन्बन्धादिल्यघ्ः। १.२ 

उभयरूपत्वाभावसिद्ाथं पृरुषस्यापरौ विश्ैवावाद सृलाभ्याम्-- 

( पुरुषघख नित्यमुक्तन्वौ क्तिः ।-- ) 

निव्यमुक्तेत्वस् ॥* १६२ ॥ 

सदैव पुरुषस इःखाख्यवन्धशून्यलं, दःखार् दिपरि एः मत्वा- 

दित्यः, पुरुषार्घस्तु टुःखभोग निघ्ठत्िः प्रतिविन्बरूपडुःखनित्नत्तिवन्युक्त- 

मेव ॥ १६२॥ 

( पुरुषस्य अकच्तेत्वोक्तिः !- } 

ीदासीन्यं दति ॥ १६३ ॥ 
ओौदासौन्यमकक्तेत्वं, तेन चान्येऽपि निष्कामत्वादय उपलचखोवाः 

“कपनः, सङ्कन्पः. विचिकित्छा, श्रद्वा, अश्रह्ना, तिः, अष्टिः, घौः, छौ; 
भो रिलयेतत् सवं मन एवः' ( व्रद० उ० १।५।३ ) इति रुतः! इति-शएब्दः 

पुरुषघमप्र तिपादनसमाप्तौ ॥ १६२ । 
नन्वेवं प्रकरति-पुरुषयो रन्योऽन्धं वैधर्म्येण विवेके सि पुरुषस्य कत्तत्व 

नुद्ररपि च ज्नाटल्ं ग्रुति-समृत्योरुचयमानं कथसपपयेयातम् ९ तदादह-- 

( श्रुति-समृत्यकत पुरुमकदते खमतप्रदशनम् !-- ) 

उपरागात् कन्ततवं, चित्सात्निष्याचित्- 
सान्नष्यात् ॥ १६४६ ॥ 

अत यधायोग्यमन्वयः $ पुरषख यत् कचतवं तद्वु दपर गात् ; बुढश्च 

श्रा चित्ता सा पुरुषसाद्निष्वात् ; एतदुभयं न वास्तवमित्यघेः ; यचा 

अग्नायो; प्ररसरं संयोग विशेषात् परस्रघमव्यवद्ार त्रोपाधिकः, यया 
त्रा जल-सूरवयैयोः संयोगृत् प्रसरपर्मायेपः, तथेव वुह्ि-पुरुषयोरिति 

` भ्रव: }! एतच्च कारिकयाःयुक्त-- 



हिनौयोऽध्यायः। [६८] 

“तस्मात् तत्संयोगाद चैतन चैतनावद्िव लिङ्गम् । 

गुखकत्तुत च तया कत्तव मवल्युदासोनः 1" 

इति ¦ चित्साचविष्यादिनि दिःपादोऽप्वायनमा्चिसूचनायः ॥ १६६ 
हेय-दहार्ने तयोदन् इति व्या यथाक्रमम् । 

चत्वारः करास्तरमुख्यार्या अध्याचऽस्मिन् प्रपच्चिताः ॥ 

सश्प्रिमाङ्ायृवएरमव्र खातर प्रपन्चनःत् , 

यास्तं यागवदैवेदं मङ्ख प्रवचनानिधम् ॥ 

इति विन्नानाचास्यैनिसिते कापिलसाङप्रवच॑नख 

भाष्ये विषयाष्यायः प्रघनः ! १) 

दितोयोऽध्यांथः ! 

श्षस््रस्य विषयो निरूपितः 1 साम्प्रतं पुरुषस्यापरिणः सित्वोपंपादनाय 

प्रक्रतितः खुष्टिषक्रियामतिविश्तरण दितोयाध्वाये वच्यति ; तत्रेव. 
प्रघानकार्य्याणां खरूपं रिस्तरतो वक्तव्यं, तेभ्योऽपि पुरुषस्यातिस्फट~, 
विवेकाय; अत एव-- 

“विकारं प्रकतं चैव पुरषं च सनातनम् 
यो य्ावद्विजानाति स विद्टष्णो विमुखते ॥" 

इति मोचवर्माटिषु व्वयाणामेव ज्ञयत्ववचनम् | तनादावचैतनायाः 

ग्रक्तेनिन्युयोजनख षते सुक्तस्यापिं वन्धग्रसङ्ग इत्याशयेन जगत्सजने 

ग्रयोजनमाद- 

( प्रधानख जगत्छुत्वे हेतुप्रदश्रनम् ।-- ) 

विमुक्तमोक्ाथे सखायं वा प्रधानस्य ॥ १॥ 
कत्तत्वनमिति पूर्वाष्यायभेवसूतादनुषनज्यते। स्वभावतो दुःखबन्धात्. 

विमृक्रसय पुरस प्रतिविम्बरूपद़ःखेमोचाघर प्रतिविम्बसम्बन्धेन टःखमो चां 



[१००] साङ्गगदर्भनम् । 

वा प्रानस्य जगत्कतुचम् । अवा स्वां स्वस्य पारमा 

ट्.खमोक्ाधमिव्यधः। यदपि मोचवद्गोगोऽपि रषः प्रयोजनं, तथघःऽप 

मृ ख्यत्त्रान्ा च्च एवोक्तः ॥ * ॥ 

ननु मोक्ाध चेत् खष्टिः, तहि सक्रत् ख्व मो च्तसम्भरवे यनः पुनः 

ख्ष्टिनं यादिति ? तताद- 

( विरक्तस्य मोच््लाभारक्तः ।- } 

विरक्त तल्सिडः-॥ २॥ 
नेकदा खषटर्मोचिः, किन्तु वद्शो जन्.मर ण-व्याध्याटिविविघदुःखन 

भृशं तप्तख; ततश्च प्ज्ञति-पुरुषथोविंवैकस्यात्योत्पन्नपरतैरएग्ययेव 

माक्तोत्यत्तिमिदरित्यधेः ॥ २॥ 

स्तत् ख्या वेराग्यसिडो हेतुमाद-- 

( स्सा वरैराम्यातुत्पत्तौ हेतुप्रदशनम् !-- ) 

न खवणमावात् तत्स, अनादिवासनाया 

बलवत्वात् ॥ ३२ ॥ 
ग्रवणमपि बदहुजन्मक्ततपुख्यन भवति । तत्रापि श्वणमात्ाच वैराग्य 

सिः, किन्तु सूपत्तात्कारात् } साच्छत्कारश्च फटितिन भवति, अनादि 

मिच्यतवासनाया दलकव््वात्, किन्तु योगनिष्टया ¦ येगे चे प्रतिबन्ध- 

वाद्ुल्यसित्यतो बदुजन्मभिरेव वेराग्यं मोत्चश्र कद्।चित् कस्यचिदेव 

सिष्यतीव्यथंः ॥ ३॥ 

ख ष्टिप्रवाडह हेन्वेन्तरमादद-- 

( खषटिप्रवाड हतुप्रदशेनम् ।-- ) 

वद्श्त्यद दा प्रश्येकम् ॥ 8 ॥ 
यचा गटदस्थ(नां प्रत्येकं बदवो भत्तेव्या भवन्ति स्तौपुतादिर्भदेन. 

णवं सत्वादिगुणनामपि प्रत्येकमसङ्धगपुरुषा विमोचनौया भवन्ति ; 

अतः कियत्य॒रुषमोकऽपि पएरुषान्तरमोचनाधं खष्टिप्वादहो घटते. 
युरुषाणामानन्तया दिन्यर्थः ¦! तथा च योगसूलं -«कताधं परति नष्ट 
मप्यनष्ु, तद्न्यसाघारखन्वात्” ( साघर पा० रर) इति॥8£)॥ 



¶डनोयोऽध्यायः ¦ [१०१ 

ननु प्र्तरेव मरट्रत्व कथ्मुद्त, "एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः” 

( त्ति २।१।१ ) इति शुः युकरपरस्ापि खण्रचमिद्ररिति » तत्राह-- 

( पुस्पे सरन्वाच्वानोाक्रिः!-- ) 

प्रक्तिवाम्तवे च एुरषस्याध्याससिदधिः॥५॥ 

प्रकतौ सण्रचस्य वस्तुत्व च सिद्ध पुरुषस्य स टत्वाध्यास्त एव श्ुतिषु 

सिष्यति. उपामनायाभेव श्रुतस्तात्पर्व्यात्+“अजामेका१्” ( श्चेताश्च° ४४ ) 

द्न्ादरञरुचत्तरेण प्रक्तः सष्रसिद्धः, पसां कूटस्य चिन्मा्तताबोधक्त- 

ग्ुचन्तर विरोधा देव्यः | अयं चाव्याप्त उपचाररूपो लोकै सिदध 

वन्ति; यथा स्शक्तिषु चोव्रपु वत्तमानौ जय-परःजयौ राजन्यपचय्यतः 

तरा व्दक्तौ प्रक्ततो वततेनानं खषटत्वादिञं क्तिमल्बु पुरुषेमूपच्येत> 

उ क्ि-शक्तिमदभद्ात् । तट्क्तं कौस- 

५ श्र क्रि-पकिमतोमद पश्यन्ति परमाधेतः। 

अभेदं चानुपश्यन्ति योगिनश्च चिन्तकः 1" 

इति) सेदमन्योऽन्याभावमेदं चाविभागरूपं प्रकत्यादितल्ोपसकः 

पश्यन्तो यथः) तयोश्वादादइरसम्-ब्रधात आशो नेति नैति" 
( व्रद० उ० २।३।६ ›) इव्याद्विशुतिः, “त्रालेवेदं सवम्” ( छान्दोग्य 

५,२५।२ ) इत्यादिश्रुतिश्चेति सावः ॥ ५ ॥ 

नन्व्वं प्रञ्तावपि सलं वास्तवमिति कुतोऽवशछतं, रुष्टः स्वप्रादि- 
तुज्यताया अपि यरवख्द्ति ? तत्राद-- 

( प्रकतेरेव सख ष्टुत्व क्तिः ।-- ) 

काय्यतस्तव्छिडेः ॥ ६ ॥ 
कार्ययाशामधैक्रियाक्रारितया वासलवत्वेन काय्यैत एव धर्मि ग्राडक- 

प्रमाणेन प्रकनते्वा तवखष् चसिद्ेरि्यघः । खप्रादि तुल्य ताश्रुतयस्वनित्यता- 

रूपास्त्वाशसाने पुरुषाष्यत्तचां मे वा वोध्याः; . अन्यधा खषिप्रतिपादक- 

्ुतिवियोघात्, ख्रपदार्थानालपि मन.ःपरिणामत्वेनाब्न्तासत्ताविरदा- 

चेति ॥+&॥ 

नतु ग्रछनेः वाशचैत्वपै सुक्त परुष. प्रत्यपि सा प्रवर्तेत ? तताड 



१०२] साइगदगेनम् । 

( मुक्तपुरुषं प्रति प्रकतरप्रठत्तौ युक्तिपदश्ननम् :-- ) 

चैतनोदेशाच्चियमः, क्टकमोच्तवत् ॥ ७ ॥ 
चितौ संज्ञाने इति व्यु्ल्या चैतनोऽत्राभिन्नः। य्रैकमेव कण्टकं 

यश्चननोऽभिज्ञश्टस्मःदेव मुच्यते, तं प्रयेव दृःखालङ्घं न भवलि, अन्यान् 

परनि तु मवत्येव ; तथा प्रक्रतिरपि चैतनादभिन्नात् कतार्घाटैव मुच्यते, तं 

प्रत्येव दृ.खालिका न भवति, अन्याननभिक्ान् प्रति तु दुःखासिका 

भवत्येवेति नियमो व्यवष्ये यथः । एतेन सखलभावतो वद्ाया अपि पक्षतः 

स्वमा घटते इत्यतो न मुक्त ु सषं पति प्रवत्तते \ ७। 

नतु पुरुषे खष्ट चमध्यलमालमिनि यदुक्तं तन्न युक्त, प्रक्तिसंयारगन 

पुरुषस्यापि मदहदादिपरिखामोच्त्यात्; दृष्टो हि पृथिव्वादियोयन 

कष्टदः पृथियादिसदटृश्ः परिणाम ड्ति ? तवद 

( पुरुषे खष्रन्वाच्यासोक्तिसमथ नाय युक्तिः ।-- ) 

अन्य योगेऽपि तल्छिड़नद्खिस्येन, 

अयोट्ाहवत् ॥ ८ ॥ 
प्रक्रतियोगेऽपि पुरुषस्य न खुचसिद्धिराद्वस्यन साक्षात् ¦ तत 

दृष्टान्तः अयोदादवत्, यया अयष्ठौ न दग्धत्वं साक्ताद्स्ति. किन्तु 

स्वसवु क्रागिनिद्ारकमय्य तमेबेद्ट धः। उक्तटृष्टान्ते तूभयोः परिणामः 

मर्थचसिइत्वादिष्यते, सन्दिधष्यदरे त्वेकखेव परिणामनोपपत्तावृभवोः 
परिणामक्ल्यने गौरवम्; अन्यया जपासंयागात् स्फटिक 

रागपट्णिमापत्तरिति॥ ट८॥ 

ख्षटः फलं मोच इति प्रागुक्तम्,उदानों ुष्टमुख्यं निमित्तकारणमाद-- 
( खरे जिभित्तकारणनिद शः 1- ) 

राग-विरागयो्योगः ख््टिः॥€॥ 
रागे खष्टिः, वैरण्ये च योगः सखरूपेऽवस्थार्न, मुक्तिरिति यावत्, 

अय्व चित्तघ्नत्तिनिरोध इत्यर्थः, तथा चान्वय व्यतिरेकाभ्यां रागः 

खष्टिकारणलसियाश्यः। तथा च, श्रुतिरपि तऋह्मादिरूपां विविधकम- 

म{तमुक्ला अआह--“इति तु कासयमानः, योऽकामः, न तख प्रासा 



दिनोयोऽच्यायः } [१०३] 

उन्कामन्ति" ( वरद उ० 8181६ } इनि । राग वैराग्ये अपि प्रजति- 

घर्मातरव . €: 

दलः पर खष्टिप्रक्रियां वक्तुमारभते-- 

( खुषटक्रिमवखनारम्भः :-- ) 

महदादिक्रमेण पञ्चभूतानाम् ॥ १० ॥ 

शिति पृर्वसृव्राद्रनुवत्तते। चपि “रतस्मादःलन चअकाक् 

सम्धत " ( त्रत्तिसे< २।१।१) इन्याद्िश्रुतावाद।तैव पञ्चभूतानां षि 

ययतन, लव्राऽपि मदद्राठिकरमेखेव पत्रभूनानां खष्टिरिेन्धघः। तज- 

अाद्रिखश्िग्रती गगनवायुष्धेरापूरगवटृक्तश्रुनावयादौ सदरादिखुष्ठिः 

पुरेल भावः} अत्रच प्रमाणं, घटररष्टिवदन्तःकरणातिरिककताखिन- 

खष्टेरन्तःकरगहत्तियुव कन्नानुमानम् ! किद्च- 

र 

८०तस्माञ्जायते प्राणो मनः स्वेद्रियाखि च ¦ 

रवं वावुर्ज्योतिरापश्च पृ्ौ विश्रख धारिणौ ॥” ( सुण्ड० २।१।३ ) 

इति अत्यन्तरखपाटक्रमानुरोधेन, “स प्राणखमदखजत् प्राणच्छरडां खं 

वायुम्” ( रन्न ६8 ) इत्यादिश्रुत्यन्तरेण च पञ्चभूतरष्टः प ् ददाटि- 

खृष्टिरवघ्ाय्यैते इति ¦ प्राणश्चान्तःकरण्सखय छत्तिमेद् इति वच्यति; 

अ्रतोऽस्वां श्रुतौ प्राण एव मदत्त्वमिति। तथा बेदान्तस्रुत्रमपि 

मदद ाटिक्रमेरेत्र षटि वक्ति, ५अ्रन्तरा विन्नान-मनसी क्रभेख तद्धिङ्ात्" 

(२।३।५ ) इति! सदाकाश्वोमेष्ये वुद्धि-मनसौ उत्पाद्यं इति 

क्रभेरत्य + मनसि चादद्कारस्य प्रवेश इति ॥ १० ॥ 

्ह्णतरेव खषटतवं स्वमोक्ता्ं, तखा नित्यत्वात् । मडदाटोना तु 

खस विक्रारखष्टत्वं न खभोचाधम्, अनित्यत्वादिति विशेषमाद-- 
( मददादौनां पुरूषमोत्ताधं खष्टत्वोक्तिः ।-- ) 

आत्मार्थलात् रुष्टः, नेषामात्माथ आरम्भः ॥११॥ 

एषां महदादीनां सष्टुत्यसालाथ्वात् पुरुषमोचाधेत्वाच्र स्वां 

आरम्भः खषटतवं, विनाशित्वेन मोच्तायोगादिब्ध॑ः। परमोच्ताघैकत्वे 



[१०३] साङ्गपदगनम् \ 

चावघ्रय्रे पुसवमोन्नाय्रैकन्वमेव युक्तं, न प्रक्तिमोचा्ंकलं, नम्याः 

पुरुष णन्वादिति ॥ ११॥ 

खण्ड दिक्रालयोः रुणिमाईद- 

( दिक्षालयोः खृष्टिवगनम् ।-- ) 

दिक्कालावाकाशादरिभ्यः॥ १२॥ 

नित्यौ यो दिक्रालौ तावाकाशप्रक्रतिभूतौ प्रक्ततेगुणविगैषावेव $ 
अतो दिक्षालयो्विंमुचोपपत्तिः। “त्राकश्रिवत् स्वेगतश्च नित्यः? 

( गण्डप > का० २।३ ) इत्या दिश्र्युक्तं विभुत्वं चाकाशस्योपपन्रम् । यो 

तु खण्डटिक्ालौ, तौ तु तत्तदृपाधिसंयोगादाकाशादृत्ययेते इत्यचः, 

आदिशब्टनोणचिग्रदगादिति। यश्रपि तत्तदपाधिविशिष्टाकाशरभेव 
खण्डदि करालो, तथाऽपि विशिष्सयातिरिक्तताऽभ्युपगसवादैन वभेषिकनये 

श्मो्रस काय्यैतावत् तत्काय्यत्वमलोक्तम् ॥ १२॥ 

सदानौ मददादिक्रभेरेत्यक्तान् खरूपती घमतश्च क्रमेण दश्यति- 

( मदत्तछ्चश्य स्वरूपवसनम् !-- ) 

अध्यवसायो बुः ॥ १३ ॥ 

मदत्तत्तसखय पर्यायो वदिरिति। अध्यवसायश्च निश्चयाख्यः, तस्या- 

साधारणौ तननिरिव्यद्ः। अभेदनिद्रस्तु धर्म-घभ्यसेदात् } अस्याश्र 

वद्ध स्वेतरसकलकाव्यैव्यापकल्वा शर्या मन्तव्यम् । 
«^सविकारत् प्रधानात् त् मत्त मजा यत । 

महानिति यतः ख्या तिर्लो कानां जायते सद् ॥* 

दति स्मृतेः! “अस्व सतौ भूनस्य निःश्रसितमेतत् यत् ऋ वदः” 

( व्र ०° ० २।६।१० ) इत्यादि गुति-स्सतिषु च दिरखगम चेतनेऽपि 

महानिति शब्दः बुद्गाभिमानितेनेव। यथया पथिव्यभिमानिचेनने 
एवौ शब्दः, ठन् ¦! एवमेव र्द्रारिष्व हङ्ारार्दिशब्टोऽपि बोष्यः। 

प्रकषव्यभिमानिदिवन्गमारमभ्य सवषामेव भृताभिमानिपय्यन्तानां सखस्वबुदधि- 
रूपाश्च प्रतिनियतोपाधयो मदत्त्वरैवांशा इति ॥ १३॥, 

मदत्तत्चस्यापरानपि चर्मानाद-- 



दितोग्रोऽप्ययः | [२०१] 

( मडत्तत्वस कान्यवरनम् 1-- ) 

तत्काय्ये घर्मीद् ॥ १४॥ 
धमः ज्ञान व्रैराज्चेश््यास्यपि वदुपादानकानि. नादङ्धारायुपाटान्- 

कीनि. बुद्धेरेव निरतिशयमत्वकाव्यैन्ादित्यथः " १४; 

नन्वेवं कवं नर-पश्चाटिगतानां वुद्ाशानामघमप्रान्यसुपपयताम् ? 

तताडहइ-- 
( महत्त्वैय कार्य्यान्तर वसानम् । -- ) 

महदुपरांगादिपरौतम् ॥ १५ ॥ 
तदेव मदन्मदत्त्व रजस्तमोभ्यासुपरागात् विपरौनं चुद्रघर्मा्ञाना- 

वैराग्य ् नैश्चव्यघर्मकमपि भवेतीन्यछः | एतेन सेव एव पुरुषा इश्ररा इलि 

भ्रुति.-स्सृतिप्रवादोध्युपपादितः, सर्वोपौनां सवाभ विक्तश्ययख रजस्तमो- 

भ्यानवाःवरणादिति। नन्वेवं धर्मा्यवस्यानां बुेरपि नित्यत्वात् कथं 

कार्यतेति चेत् ? न, ग्रक्षत्यं शूप वोजावसमदत्तचे सत्वविशेषे कमवास- 

नाटोनामवस्यानात् तयेव ज्ानकारणावस्थायामडरवदुपपचङ्ो कारात् । 

तथा चाकाश्वदेव नित्यानित्योभयरूपा बुद्धिः, यचाकारणं खधष्कारः? 

पंक्रतिप्रमावादिति ॥ १५॥ 

मत्त्वं लचयित्वा तन्काय्यमदङ्ारं लच्तयति-- 

( अङ्गारख सखवरूपव गोनम् !-- ) 

अभिमानोऽदङ्गरः ॥ १६ ॥ 

अह करो तोव्यङ्ारः इम्भकारवत् ; अन्तःकरणद्रव्यम् । स चं घम- 

धम्यभेदा(दभिमान इत्युक्तः, अमाधारणरत्तिताू चनाय । बृह्ञया निशित 

एवार्येऽदडार समकारौ जायेते ; ऋतो रलो: कष्यय-कारखमावानुसाररा 

वत्तिमतोरपि का््य-कारण माव उन्नीयते इति प्रागैवोक्तन् ; अन्तःकरय- 

मेकमेव वौोजाङ्कर-मदाठच्तादि वदवस्थात्यमात्रभेदात् क्यै-कारखणमाक्- 

मापदयते इति च प्रागेवोक्तम् $ अंत एवे वायु-मात्छयोः+-- 

“मनो मदान् मतित्रह्मा पृदुदह्धिः ख्यातिरौश्चरः” 
इति मनोबुद्धोरेकपर्य्यायत्दसुक्तमिति \ १६1 



[५०६] सा ङगदशेनम् ! 

क्रसागतमद्ङ्गारख काय्येमाद- 

( अदहङ्गरस्य काव्यैवणनम् ।-- ) 

एंका द् श-पञ्च तन्द्रां यत्काय्यम् ॥ १७॥ 
एकादशेद्धियासि शब्दादिपञ्चतन्मातरं चादङारसयय का्यमिच्य्रः) 

मवा अननद्धियेणेदं रूपादिकं भोक्तव्यम्, इदमेव सुखताधनासिन्याद्र भि- 

मानादैवारिसगष्विन्दरिय- तद्िषयोन्यच्या अद्दद्ार इन्दरियादिडतुः, लोकत 
मागाभिमानिनैव रागद्वारा मौगोपकरणदरणद्श्रनात्, ^रूपरएगा- 

टमू चन्न” इत्यादिना मोचघमे दिरस्वगभस रागादेव समष्टिचक्तुगाय्यो- 

त्पत्तिस्मरखाच्ेति भावः ; अतश्च मृतेद्रिययामेध्ये रागघसक मन एवादा- 

वद्ङ्ग^रादुत्पदयते इति विश्चेषः, तन्मातादौ नां रागकाय्यत्वा दिति ॥ १७) 

ततापि विशेषमादह-- 

( साचिकाडङ्ारख काययैव णनम् -- ) 

साच्चिकमेकादट्भशकं प्रवत्तते वेक्तदाद्ह- 

ङारात् ॥ १८ ॥ 
एकादशानां पूरणमेकाषदशकं मनः षोडश्रालसगणमध्ये माल्िकम्ः 

अतप्तत् वेक्लतात् सा{ल्विकादङ्गाराज्जायते इत्यथः! अतश्च राज- 
सादङ्ारात् दओेद्धियाख, तामसाद्ङ्ाराच्च तन्मा खैत्यधिगन्तव्यं-- 

“वेकारिकस्तेजसश्च तामसग्रयद्ं लिघा | 

अह तच्चादिकुर्वाणान्मनो वैकारिकादभूत् । 

वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः ¦ 

तेजसादिन्द्रिया्छेव कान-कर्ममयानि च॥ 

तामप्तो भूतनरच्यादिर्यतः खं लिङ्मत्मनः ॥* 

इत्यादिस्सतिभ्य एव निणयात् $ अत एव ॒पृराणोयततुसारेण कारि- 
काया मप्येतद्क्त- 

“सात्विक एकाद् शकः प्रवत्तते वैक्रताद दङ्ारात् } 
भूतादेस्तन्मा्ः स तामसस्तेजसाडभयम् ॥” 

इति! तेजसो राजसः । उभयं ज्नान-कर्मद्धिधे । ननु व्देवतालय- 



हितोयो्यायः | १०७] 

श्रुति.» ( २।२१ ) इत्य्रागामिसूत्र करणाना दवान् वच्यति $ तत् कथं 

कारिकयाऽपि देवाना साल्ठिकादङ्ारकाय्यत्व नोक्तमिति ९ उच्यते- 

ममशिचच्तुरादिश्रौरिण सूर्व्याडिचैतनः एव चक्तुरादिदेवता गुयन्ते ; 

अनश्च व्यष्टिकिरणाना खमष्टिकरणानि दैवतेत्येव पय्यवखति । तथाच, 

व्यष्टि-समष्धोरेकताऽऽशधनाल शस्ते दैवा कररेम्यो न ॒पृयङ्दिश्यन्ते ; 

चत समष्टोद्धिधाणि मनोऽपकच्चया अल्यसच्चत्वेन राजसा दङार क खत्वेनेव 

निर्टिषटानि) सतिषु च द्ष्टोद्दरिथापेच्तया अधिकसक्वत्वेन साल्िकाड- 

इारकाव्यैनयोक्तानौत्यवितेष इत्यवगन्तव्यम् ; तदेवमदडङ्रस्य वेविष्यात् 

मदतोऽपि तत्कारखख तेविष्य मन्तृव्ट- 
« ता वको राजसश्चैव तामसश्च लिघा मदान्” 

द्रति स्मरणात् । तैविष्य चानयोव्यक्तिभेदादशमेददरतयन्यदेतत् ६ १८ ॥ 
एकादश्या दश्यति- 

( एकाद शेन्द्रियि ।- ) 

कर्मन्द्रिय-व्ञौन्द्रिवेरान्तरसेकादशकम् ॥ १९ ॥ 
कर्न्टियाखि वाक् पाणि-पाद-पायुपख्यानि पञ्च; ज्ञानेद््रियणि च 

चकन -ग्रोल-त्वग्रसनः-प्राणाख्यानि पञ्च ; एतेदे शमि रूदहान्तर मन् एका- 

द्शकक्नेकादशेन्दियसिव्यद्यं । उन्दरखय सङ्खातेश्चरस् करणमिद््रियम् ; 

तथा च, अदद "रका च्छते सति करखणत्वमिन्रियत्वभिति ॥ १९ ॥ 

दन्टरियाणा मोतिकन्वमत निरप्करीत- 

( इद्दियाणा मौतिकल्वमतनिरसंनम् !-- ) 

च्राडड्मरिकव्वश्बुतेन भोतिकानि ॥ २० ॥ 

इद्धिथाेति शेष । आदडारिकत्वे च प्रमार्भूता शति कालः 

लुप्राऽप्याचाय्यै वाक्यात् मन्वायखिलसतिभ्यश्चालुमौ यते । प्रत्या श्रुति 

“अद बद्ध खाम्” ( च्ान्दो° ६।२।२३ ) इत्यादि । ननु “अनमय 

हि सोम्य! मन ( छन्दो €।५।४ ) इत्यादि भोतिकल्वेऽपि श्रुति- 

रस्तीति चैत् ९ न ; म्रकाशङषत्वसप्म्ेनान्त करणोपाद्ानत्वस्येवोचिततया 

आद्रि कत्वश्ुतेरेव श्ुसवत्वात् ; मूतानास्ञपि हिरस्वगभेमद्कूजन्यतया 



{२०८} सरडनरदश नम् । 

अन्नस्य मनोजन्वन्वाच ) व्य्टमन-आदौनां भृतसंख्तध्रव दनां 
भृ तम्याऽभिव्यक्रिमतेख तु भौतिकश्रुति्गखोति ॥ २० ॥ 

ननु तयाऽग्यादङ्प र कत्वनिशेधो न चटते, “अख पुरुषस्य न्न 

वागव्येति, वालं प्राणः, चच्ुरादित्यम्” ( च्द्° उ० २।२।१२ ) इन्यःदि- 
अतौ देवताखिद्िवाणां लयक्रथनेन हईैवतोपादानकन्दखाप्यवगमात् 

कारय एद दहि का्यैख लवः? इद्याग्रङ्याद- 

८ देवतालयग्रुतः तात्यय्यवशकम् ।-- ) 

टेवतालयश्ुतिनारम्धकस्य॥ २१॥ 

देवतासु या लवश्रुतिः सा नारम्भकख, नारम्भकविषयिखौत्ययः, 

अनारम्भक्तेऽपि मूते जलविन्दोलेयदशनात्, अनारग्भकैष्वपि भूतेषु 

आनने लवश्रवणाच्, “विज्ञानघन एवेतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवान् 

विनश्यति" ( चर ° उ २।४।१२ ) इत्यादि गताविति भावः ५ २१॥ 

दइद्धियान्तगतं मनो नित्यमिति कंचित्, तत् परिदरति- 

( मनसः निन्यत्वखण्डनम् !-- ) 

तदुत्प्निश्युतैविनाशद् शना ॥ २२ ॥ 
तेषां सवंषापमेबन्दरियाखामृत्पत्तिरस्ि- 

"एतस्पाज्चावते प्राणो मनः स्वेद्धरियासि च” ( सुर उ० 

२।१३ ) इत्यादिश्रुतेः, तडा ्वच्यासु चल्तुरादौनामिव मनसोऽप्यपचया- 

दिना विनाश्निखवादेत्ययः। तथा चोक्त-- 

<टृश्राकैन निवत्तन्ते मनः सवं द्धियाशि चः 

दति! मनसो नित्यत्ववचनानि च प्रक्घत्याख्यवो जपराणौति ॥ २३ ॥ 

गालकजातमेबेन्ट्रियमिति नास्िकमतमपाकरोति- 

( गोल कानाम् टद्धियु चमनतखण्डनम् ।-- ) 

अतोन्द्रियमिन्द्रियं, आरान्तानाम-घष्टाने ॥ २२ ॥ 
इन्द्रियं सवमतोद्दरिघे, न तु प्रत्यक, म्रान्द{नामेव त्वधिष्ठाने गौोल्लत्र 

तादालेयनन्दरियिमित्यर्घः। अिष्ठानमिल्येव पाठः ॥ ररे॥ 
[नकन 

एकमेषेद्धियं शक्तिम ददिलत्ेखकागयैक्रारोति मतसपाकरोति- 



दितेयोऽध्ययः । ११०८} 

{ इ ् द्रियाखाभमेकत्बवःद निरसनम् !-- ) 

प्रकिभेदेऽपि भ दसिद्धी ने क्व म् ॥ २४ ॥ 

एकरवेन्दरियस्य शक्तिमेदस्तौ कारेऽपि इद्दरियमेदः सिध्यति, शक्तौ ना- 

मपोद्धियत्वात् ; अतो नैकत्वमिद्ियस्ेत्यद्यः । २४ ॥ 
नवकस्म.द् ङ्गा रात्रानाविषैद््रियोत्पतत्तक्रल्यनायां न्यायतिरोधः ? 

नवादह-- 

( इद्धियोत्प्र्तिपिषथे न्यायविरोधखण्डनम् !-- ) 

न कल्पनाविरोधः प्रमाणश्दष्टस्य ॥ २५ ॥ 
सुगमन् \ २५ ॥ 

एकस्यैव मुख्य द्धियस्य मनसोऽन्ये दश शक्िभदा इद्राद-- 

( मनस उभमयालकल्वनिदं शः ।-- ) 

उभयात्मकं मनः ॥ २६ ॥ 

्ञान-कर्मद्द्ियामक सनन इत्यघ्रः ॥ २६ ॥ 
उभयात्मक मित्यस्या घं स्वयं विद्वणोति-- 

८ मनस उभयाल्मकन्वख अधनिर्देशः -- ) 

मु णपरिषपममेदान्नानात्वम्, अत्रस्थावत् ॥२७॥ 

यथैक एव नरः सङ्व शान्नानाल्वं भजते, कामिनोसङ्पत् कामुकः, 

विरक्तसङ्गादिरक्तः, श्रन्यसङ् चान्यः, एवं मनोऽपि चक्रादिरुङ्ाचच्- 

रादयकौौभावेन द्शंनादिव्रत्तिविशिषटतय्रा नाना भवति ; तव -हतुः, 

गुरोव्यादि- गुणानां स््वादौनां प्ररिणामभेदैषु. साम्यां दित्यधैः । एतच 

“अन्यलसना -ग्रभूदृ, नागरोषम्” ( छ ° उ» १।५।२३ ›) इत्यादिग्रुतिखिड़ा- 

चचुरादौनां मृनःसयोगं विना व्यापाराच्मत्वादनुमौयते ॥ २७ ॥ 

ज्ञान- कर्न न्धि्रयो विषयमा इ-- 
( ज्ञान-कर्मेद्धिययोः विघयनिर्द श्रः -- ) 

रूपादि-रसमलान्त उभयोः ॥ रट ॥ 
अनच्रखाना मलः परेषा दिः । तथा रूप-रद-गन्ध- स्प ए-ज्ब्द्! वक्तव्या- 

सा--१० 



1९१०] साङ्कगद्ंनम्र । 

टप्तव्य-गन्तव्यानन्दयितव्योतृखष्टव्याश्चोभयोर्ानि कमे ्दरिययोष्ग्र {प्रय 
दव्य ् ः। आनन्दयितव्यं चोपसखस्योपस्थान्तरं विषय इति ॥ सेट ॥ 

यखद्दरियख यैनोपकारैसौतानौ द्ियाणौनयुचयते, तहुभयमाइ-- 

( इन्दियाणम (तनः करन्वनि्देशः !-- ) 

द्र्ुत्वादिरात्मनः कंरणत्वमिन्दरियाणाम् ॥ २८ ॥ 
द्रत्वादिप चकं वक्त चादिपञच्चकं खङ्कल््यिदटत्वे चात्मनः पुरप्रख 

दशे नादत्त करत्वं व्विन्दरिया यामिन्यः । ननु दृषटत्व-योटत्वादिकं 
कदाचिदनुमवे पय्यैवसानात् पुरुषद्याविकारिखणोऽध्रि घटता, वत्वा दकं 
क्रियामात्रं तत् कंथं कूटसयख घटतामिति चैत् ? न, अयस्कन्तवत् 
सातनि्यनातेण द शनादिवक्तिकचत्वसयेवात द्ष्ट्वादिशब्दा्ैत्वात् ! यथया 
दि महाराजः स्वयमव्य(प्रियमाणोऽपि सैन्येन करमन योद्धा भवति, 
आज्नामाते ण प्रेरकत्वात् ¦ तथा कूटखोऽपि परुषश्वनादयखिलरसोद्रष्ट 
वक्ता सङ्ल्यिता चैत्येवमादिमवति, संयोगाख्यसान्निष्यमातेरीव तेषां 
ग्ररकत्वात्, अयस्कान्तमणिवदिति। कत्तल्वं चाल कारकचक्रप्रयोक्तत्वं, 
करशत्वंक्रियादेतुव्यापारवत्वं, ततल्षाधकतमत्दं व, कुट!रादिवत् । 
यत् तु शाच्वेषु पुरुषे दशओेनादिकलल्लं निधिष्यते, तदनुकरूल रतिम 
तत्तत्क्रियावन्चं वा ।- तथा चोक्तम्-- ` 

«अत आलनि कन्ृन्नमकक्नत्वं च संस्थितम् । 
निरिच्छत्वादकर्ताऽसौ कर्ता सन्निधिमावतः ॥» 

इति, अन फ कारकंचक्रपुयोक्तताश॒क्तरल् रूपतया द्र्टत्व- 

वक्तचादिकमालनो निन्य मिति चुयुतै, “न दष्टुेेविपरिलापो विद्यते" 
( छड० उ० ४।३।२२ ) 4न व्तव्ेविपरिलोपो विद्यते? ( व्रदह० उ° 
३।३।२६ ) दयादिनिति। न॒नु प्रमाणविभागे प्रत्यक्षु दिरत्तौनाभेव 
कर गत्वसुकम्, अत क्रु मिद्स्योयते इति चैत् ? न, अतर दृर्शनादि- 
कपास वचच्तुरादिहारकंवुद्धित्रत्तिष्वेवेद््रियाश्ां क्ररणन्ववचनात्, तल 
परुमनिषठे बो धाख्यफ ते वत्तोनां करत्वखोक्तत्वादिति ॥ २९ ॥ 

हृदानोम॒न्त ;करखलयसासाधारयत्रत्तोरपड-- 



हिनोयौऽच्यःर्यः | [४१९ 

( अन्तःकररत्रयसख अ्रसाघारगाव्॒त्तिनिदं शः ~ ) 

चयाणां खालन्तरयम् ॥ ३० \ 

त्याखां मदट्द्मर-मनसां स्वालच्णय स्वं स्वं ल॑क्सापमरसाघारण) 

वरत्तिर्िषामिति मध्यप्रपदलोपौ विग्रहः, तस्य भावम्तत्दमि चये: ¦ लोक च 

महतो लच्त णनव्यव माया दिवरक्व्टयुणकच्वम् । अहद्रनख चात्म्यविद्मान- 

गुारःपः: मनसश्च इदमस्तु यङ्गोकरणमिति $ तथा च, वुदव्ैत्तिरध्वय- 

सयः, अभिमानोऽदङ्ारख, सङ्कल्प विकल्यौ मन॑स इत्यायातम् । सङ्ल्प- 

िजोर्र, “सङ्क: कमे मानसम्” इत्यनुशासनात् $ विक्रन्यश्च संश्रयः, 

गरौगोक्तमपरत्िश्षो वा, नतु विश््टजान, तख वुर्तरत्तित्वादिति॥ ३० ॥ 

लयाणां साधारणीं त्रत्तिमप्यादह- 

( अन्तःकर गत्र यस साधारशत तिनि शः 1-- ) 

सामान्यकरगव्रसतिः प्रणादा वायवः पञ्च ॥ २१॥ 
प्राणादिरूपांः पञ्च॒ वायुवत् संश्नारात् वायवो य प्रसिद्धाः; तै 

सामान्यां साधारणौ कंरणखान्तःकरणलयस्य ठत्तिः परिणामभेर 

इत्यध: ¡ तदैतत् कारिकयोक्त- 

“ खालचखं तरत्तिस्रयख सेषां मव॑त्यसामान्या 

सामान्यकरणंत्रत्तिः प्रणादा वायवः प॑ञ्चः ।» (ईश्रं° काऽ २६) 

इति । अत्र कित् प्राणोाया वायुविशेषौा एव॑, ते चांन्तःकंरगदल्या 

जोप्रनयोनिग्रयवरूपया व्याप्रियन्ते दति क्त्वा प्राणाद्याः करसघत्ति- 

रित्यिमेद निद्र इत्या । त॑त्र; “न वायुक्रिये पंधगुपदेशात्” ( २।४।९ >) 

इति वेद्ान्तसूत्रेख प्राणस्य वायुत्क वायुपरिणामत्वयोः स्फुटं प्रतिषेघा- 

द॑ंवापि तरेकवाक्चतोचित्यात्, मनोधससय कामदैः प्राशदोभकतयाः 

साम नाचिकरणमेनेवो चित्या! वायु-प्राखयोः पृथगुपदेशश्रुतयस्तु- 

«एतस्माज्जायते पाखो-मंनः सवे द्धियाःखि च । 

ख वायुर्व्योतिरापश्च पृ्वौ विश्वस धारिणौ 1” ( मुख्ड० २।१।२३) 

इत्याद्या इति । श्रत एव लिङ्ग शरौरमध्ये प्राणानामगणनेऽपि न न्यूनता» 

बुद्धेरेव क्रियाशत्या सूत्ालप्राखादिनासकंत्वादिंति। अन्तःकरण- 



[११२] साइगठ शनम् । 

परिणानऽपि वायुवुन्यप्तञ्चारक्िकात् वायुदैवताऽचिषितन्वात वरयुव्यव- 

हारोपपत्तिरिति । ३१॥ 

वेरषिङ्ञाण,निव,स्माकं नायं नियमो यदिद्दरियत्रत्तिः क्रमेरव 

भवति, नै करैत्याद-- 

( इद्धियत्रत्तौ क्रमाक्रमनियम.भावोक्तिः ~ ) 

क्रमशोऽक्रमशश्चेन्द्रियहत्तिः ॥ ३२ ॥ 
सुगमम्! चऋतिसाङ्ग्यैखपस्माकमदोषत्वात् सामग्रौसनवधानेः 

सन्यनेकं रपौ द्िपररेकदेकव लुत्पारने बाधकं नातीति मवः। इद्धिय- 
हत्तौ नां विभागश्च कारत्किया व्याख्यातः. 

“शब्दादिषु पञ्चानामालो चनमातमिष्यते वत्तिः । 

वचनादान विद्र णोत्छर्गानन्दाञ् पञ्चानएम् ॥” 

आलोचनं च पूर्वा चार्यर्व्याख्यातम्-- 
“श्रस्ि द्यालोचनं ज्ञानं प्रथमं निर्विकस्पकम् ¦ 

परं पुनस्तथा वप्तु-घमंर्नान्यादिभिस्तया ॥* 

इति। परमृत्तरकालौनं च पृनवैस्तुध् द्रव्य पघर्मैस्तथा जात्या दिभि्तनं 
सतिकल्यकं तथा अ.लोचनाख्यं भवति इत्ययः । तथा च, निविंकल्यक- 

सविक्रल्यङ्गरूपं दिविघम य द्धियकतं ज्ञानमालीचनसंमिति लब्वम् । कञ्चित् 

तु निर्विकल्यकरं ` ज्ञानमवालोवनमिद्रियजन्यं च भवति, सविकल्पकं तु 
मनोमातननच,मति श्चाकर्घमादह) तन्न योगभाष्ये व्यासदैवेविशिष्ट- 
ज्ञानस्यापि रद्धियकन्वख व्यवस्यापितचात्, इद्धियोशिष्टक्ञाने वाधका- 
भावाच्च! स एव सूत्राधंमयवं व्याच्ट-८वाद्येद्धियसारभ्य 
बुदिपय्यैन्तख तछत्तिरुखगैतः ` क्रमे भवति, कडाचित् तु व्यात्रादि- 

दशनकाक्ञे .भयविशेषात् विथुज्ञतेव सवैकर रीष्वेकदेव च्रत्तिमवतोत्यधैः? 
दति। तदगयसन् $ सूत्रे इद्वियत्त्तौनामेव क्रमिकाक्रमिकत्ववचनात् 

न वुदहङ्गारत्रलयोः पषङ्गोऽयल्ति। किच्च, एकद1 अनेके द्दरियंछत्तावेव 

वादि विप्र तिप्य, तच्निरयपरत्वमेव सूत्तखोचितं मनोऽगुत्वप्रतिषिघाय, 
न तु काकटन्तानेषणपरत्वमिति॥ ३२ ॥ 

पिर्डोक्र य बद्धतरत्तौः संसारनिदानताप्रतिपादनार्धमादौ दश््रति- 



दितोयोऽधष्याय । [११३] 

( वरत्तोना पच्चविधन्वनिदे ए ।-- ) 

वरतघः पञ्चतय्य. क्रिष्टाक्किष्टाः ॥ २३ ॥ 

क्लिष्ट अक्लिष्टा वा भवन्तु, छत्तव. पञ्चतय्य पञ्चप्रकारा एव, नाधिका 

इत्यध । क्िष्टाद् खटा सासारिकत्तय, अक्लिष्ट श्च तदिपरेताः योग- 

कालोनत्रत्तय । व्रत्तोना पञ्चप्रकारत्व पातञ्चलसूत्रेणोक्त-“प्रमाख- 

विप्यैय-विकल्प- निद्रा-स्मृतय > (समा पार &) इति । तल प्रमाणततत्ति- 

रत्रापयुता । विपव्यैयस्वस्म क^विवेका ग्रह एव, अन्यघ,ख्यातनिराखन्वात् ! 

विकल्यस्तु पिेषदश्नकाजेऽपि राद्ध शर पुरुषस्य देतन्वभित्यादि- 
ज्ञानम् । निद्रा च सुभु्धिज्ञालोना वृदिव्त्ति । तिश्च सस्कारजन्यं 
ज्ानभिःत। एनत् सव पातञ्जसे सूतितम् ॥ ३२ ॥ 

या एता बुद्घ्रत्तय उक्ता, एतदौपाचिग्येव पुरुषखान्यरूपता, न् 
स्वत. ; एतत्रित्तो च पुरुष स्वरूपेऽवस्ितो .भवतीव्यनय।ऽपि दिश 

पुरुघरसय स्वहपं परिचायघति- 

( पुरुषस सवरूपनि्टं श ।-- ) 

तच्धि्ठत्तावपशान्तोपरागः खस्थः ॥ २४ ॥ 

तासा त्तोनां विरामदशया शन्ततव्रतिविम्बक स्वस्थो भवति 

केवन्ये इवान्यदाऽपौत्यघं । तधा च योगसूतलय--“योगचित्तछत्ति- 
निरोव 2 ( समार पा०र) “तदा द्रष्टु खरूपेऽवस्थानम्” ( सस्प् पार 

३ ) “त्रत्तिसारूष्यमितरत् ( समार पा०४) इति) इदमेव च पुरुषख 

स्वखत्व यत्, उपा वित्तः प्रतिविम्बस्य नित्रत्तिरिति! एतादृशौ चावस्ा 

पुरुषस वासिष्ठे दृष्टान्तेन प्रदर्शिता । यथा- 

“अनाप्राखिनिलादि-प्रतिविन्वे दि यादृश । 
खात् दपर द्पणता केवल 'सस्वरूपिणो ॥ 

अद्र त्व जगदित्यादौ प्रशान्ते टृश्यसम्भुमे । 

स्थात् तादशो केवलता स्ते द्रष्टय्यैवोच्रो 1" 

इति ॥ २४ ॥ 

एतदैव दृष्टान्तेन वित्रणोति- 



[११४] साङ्गटननम् । 

( छत्तिविराम पुरुषद्य कख्यताप्रतिपादन दृष्टान्तः !- ) 

कुसुमवच मणिः ॥ ३५ ॥ 

चकारो डतौ; कुसुनेनव मखिरिव्यथेः । यधा जपाक्तुसुनेन फटिक- 

मणिः रक्तोऽच्छोऽचयख्या मवति, तत्ततो च रागशुन्यः खस्य भवति, 

तददिति। तदेतदुक्तं कौस-- 

य घा संलच्यते रक्तः कैवलः स्फटिको जनैः) 

र ञ्जकाद्युपधानन तदत् परमपूरुषः ^” 

इति } २५ ॥ 

ननु कस्य प्रयन्नेन करणजातं प्रवत्तत, पुरुषख कूटस्यत्वादौश्वरखख च 

ग्रतिषिद्धत्वादिति ? तल्ाद- 

( करणानां प्रठत्तौ डहेतुनिदे एः ¦-- ) 

पुरुषां कर गोदुबोऽप्यदशोल्ञासात् ॥ २६ ॥ 
प्रधान प्रइत्तिवत् पृषषाधं करणोद्धवः $ करणानां प्रघत्तिरपि पुरुष 

स्थाटृष्टाभिव्यक्तरेव मवतोत्यथः! अदृष्टं चोपाधेरेव ॥ ३६ ॥ 

परां खतः प्रत्त टृष्टान्तमाद-- 

( करणानां स्तः प्रठत्तौ दृष्टान्तनिदशः ।-- ) 

घेनुवत् वत्साय ॥ ३७ ॥ 
वथा वत्छाधं धेनुः स्वयमेव च्तौरं खवति, नान्यं यत्रमपेक्तते, तथैव 

सखामिनः पुरुषस्य करते स्वयमेव करखानि प्रवर्तन्ते इत्यथः! दश्यते चं 

सुषुप्नात् खयमेव वुद्रुत्थानमिति । एतदेव कारि कयाऽप्यकत-- 
“खां स्वां प्रतिपद्यन्ते पर स्पराक्रतदहेतुकां छरत्तिम् । 

पुरुषाथं एव हेतुन केनचित् कायते करणम् }”? 

दति} २७ ॥ 

वाद्याभ्यन्तरेमिलित्वा कियन्ति करणानि १ इव्याकाड्मयामादइ-- 

( करणानां सद्धा निदः ।-- ) 

करयं वयोदशविधमबान्तरभेदात् ॥ २८ ॥ 
अन्तःकरणतयं; दश वाद्यकरानि; मिलित्वा लयोद्श ; तेम्वपि 



हितौयोऽष्यायः | [१११] 

व्यक्तिमदैनानन्तयं परतिपादयि> विध्मित्युन्रम् । वद्भिरेव मुख्यं करर- 

मित्या श्यैनोक्रम् त्रवान्तरमेदादिति एकस्येव वुद्रााख्यकरर्स्य करगा- 

न7मनकत्वादिव्यधः } चट | 

ननु बुद्धिरेव पुरुषेऽधसमपकन्वान्युख्यं कर णम्, अन्येषां च करणत्वं 

गौोखं, तत्र को गुणः १ इत्याकाङ्गयामइ- 

( बुडिव्यतिरि क्तानां करणानां गौ रन्वकद्नम् ।-- ) 

इन्द्रियेषु खाघकतमत्गुग्योगात्, 

कुटारवत् ॥ ३९ ॥ 

इष्टेषु पुरुषायसाघकतमत्वरूपः करस्य वगाः परम्परया अस्ति, 

अतस््रयोदशविधं करणमुपपद्यते इति पएरवेसूत्रेणान्वयः । कुटारवदिति- 
यथा फलायोगव्यवच्छिव्रतया प्रद्ारखेव चछ्िटदिायां सुख्यकररत्वेऽपि 

पक्रष्टताधनन्वगुणयो गात् कुटारस्यापि करणत्वं, तथेत्यर्थः । अन्तःकरण- 

स्यं कन्वमभिप्रत्यादङ्ारसखय गोरकणत्वमल नोक्तम् ॥ ३९ ॥ 

मोयमुख्यभावे व्यवखां विशिष्याडइ- 

( करप बुद्धः प्राघान्यनिर्देशषः ।-- ) 
9. ६ ॥ ॥ 

इयोः प्रधानं मनः, लोकवत् खत्यवगघु॥ ४६० ॥ 
इयोर्वाद्ान्तरयोमंष्ये मनो बुदिरेव प्रधानं मुख्यं, साच्चात् कर- 

भिति यावत, पुरुषेऽघसमपकत्वात्। यथा गव्यवयषु मष्टे कञ्चिदेव 

को रात्तः प्रधनो भवति, अन्ये च तदुपसजनोमूता ग्रःमाध्यक्तादयः, 

तददित्यथंः। अल सनःश्रब्दो न दतोयान्तःकरणवाचो, वक््यनाणस्व 
अखितपंस्काराधःरत्वस्य वद्वातिरिक्तष्वसन्भवात्, सम्भवे वा वृधि 
कल्यनवेयघ्यादिति ॥ ४० ॥ 

वृद्धः प्रधानत्वे दैतूनादह तिभिः सूवैःः- 

८ बुद्धः प्रधानक णत्वे देतुनिट शः !-- ) 

अव्यभिचारात् ॥ ४१॥ 
सर्व करणव्यापकत्वात् फलाव्यभिचारादत्यघः । ४१ ए 



[११६] साङ्नदश्रनम् । 

( बुद्धः प्रधानक र रात्वे डेन्वन्तरनिद् शः !-- ) 

तथा ऽओेषसंस्काराधारत्वात् ॥ ६२॥ 
बुदरवाखिलसंस्काराघारता, न तु चचतुरादैर दक्गार-मनसोर्वा, पूर्व 

दृष्ट-श्रुनाचर्यानामन्ध-वधिरादिभिः स्मरणानुपपत्तेः, तच्चत्तानेनादड्गार- 

मनसोलधेऽपि स्मरणटशनाच्च ; अअतोऽशेषसंस्कवाराधारतयाऽपि बुेरेव 
सवभ्यः प्रधानत्व मित्रः ॥ ४२। 

( वु द्धः प्रधानकर णत्वे उत्वन्तरर्नद शः !-- ) 

स्मु्याऽनुमानाच ॥ ४२ ॥ 
स्मव्या चिन्तनरूपया वरच्या प्राघान्यानुमानाकेत्य्थंः। चिन्ता 

छततिहि ध्यानाख्या सव त्रतिभ्य वेढा, तद्ाखयतया च चिन्ताऽपरनास्नौ 
बुद्धिरेव यष्टा अन्यत्रस्तिकरभ्य इत्यः ॥ ४३ ॥ 

ननु चिन्तारतः पुरूषस्यैवास्तु १ तव्राद- 

( चिन्तादत्तेः खतः पुरुषानिष्ठत्वौ क्तिः }-- ) 

सम्भवेन्न खतः ॥ ४४ ॥ 
स्वनः पुरुषस्य सतिन सम्भरेन्, कूटस्य चादित्यः । इत्थं वा व्याख्येयं 

-- नन्वेवं बुद्धिरेव करणमस्तु, अतनवान्तरकरणः ? इत्याशङ्गाया- 
माह--पम्भप्रेन खत इति । चक्तरादिद्दारतां विना अखिलव्यापारेषु 
बुद्धः खवः करणत्वं न सम्भवेत्, अन्धादैरपि रूपादिदशनापत्त 

रित्ये: ॥ ४४ । 

नन्वेवं बुरे प्राघान्य कधं मनस उभयालकत्वं प्रागुक्तम् ? ताद- 
मनस उभयात्कन्वोक्तौ इतुनिद शः! -- ) 

आये्चिको गुरप्रघानभावः, क्रियाविगेषात् ५४५॥ 
क्रियाविगरषं प्रति करणानामापैलिको गुणप्रधानभावः; चच््रादि- 

व्यापारेषु मनः प्रधानं, सनोष्यापारे चाङ्गारः, अदङ्ारव्यापारे च बुद्धिः 

प्रधानम्! ४५ ॥ 

नन्व पुरुषद्ययं बुद्धिरेव करणं, न बुद्भान्तर मित्येवं व्यवसा किनि- 
मित्तिका ? इवयाकाइनयामाडइ-- 



हितोयोर्ष्धायः 1 (११७) 

( परुषविग्नेषे ब्रुडिविग्रेषख्य व्यवस्थिनकरणत्व हेनुनिदं श्रः -- ) 
न न © © र [0 

तत्कमाजिततवात् तदथर्माभचष्टा, लोकवत् ॥४६॥ 

लच॒रप्रौोयकमजचात् करणश्य तदुकरुषाधेमभिचै्टं स्वेव्यापारो 
मवति, लोकवत्; यत्रा लोकगे येन पुरुषेण क्र्ादिमंमणा अजितो यः 
कुठारादिः, तत्वुरुषोाधमेव तस चिदादिव्याधार इत्यचः ‡ अतः करखं- 

व्यवष्येति भावः! यद्यपि कूटस्थंनया पुरुषे. कमं नासि, तथाऽपि भोग- 

साधनतया यरुघस्वाभिकवेन राजो जयादिवदैव धृरुषस्य कर्मोच्ते } नलु 

कप्रण एव तच॒कषोयन्वे किं नियासक्ंम ९ ईति चत्, तथाविं कर्मान्तर 
मेव; अनादित्वात् तु नानवस्थादोषायेति। यत् तुं कञ्चिटविषेको 

वदति, बुडप्रतितिग्वितपृहषख कमति तन; योगमाष्येऽस्मद्क्तप्रकार- 

सयवोक्तन्वेनान्य्रकारखाप्रामां खि कत्वात्, प्रतिविम्बखावस्तुत्रन कर्माद्य- 

सम्भवाच्च ; अन्यया प्रतिविम्बस्य कम-तद्धोगायङ्गोकारे विम्बत्वाभिमत- 

पुरुषकल्मनात्रेय्यैख पत प्रतिपादितत्वादिति ॥ 8६ ! 
वुहधः प्रावान्यं प्रकटोकततसुपसंहरति- 

( बुद्धः प्रधानकरणत्वोक्तै रूपसंद्ारः 1- ) 

समानकर्मयोगे बुद्धः प्राधान्यं, लोकवत् 

लोकवत् ॥ ४७ ॥ 

यद्यपि पुरुषत्वेन समान एव.स्वेषां करणानां व्यापारः, तथाऽपि 
वदेरेव प्राषान्ये लोकवत्। लोकै हि राजा्थकत्वाविग्ेषऽपि ग्रामा- 

ध्यंलादिषु म्ये मन्ति एव प्राधान्यं, तदहदिव्य्थः; अत एव बुद्धिरेव 

मदानिति सवशास्त्रेषु गोयते इति । वोष्ठा अध्यायसमाप्ठौ \ ४७१ 

लिङ्टेददस्य घटकं यत् सप्दशसङ्कम् । 

प्रधानकाय्यं तत् सूद्ममत्राध्यायेऽनुवखितम् ! 

इति शो विज्ञाना चाय्यैनिर्मिति का पिलसाङनपवचनख 

माषे प्रधानकार्य्याध्यायो हितीयः ॥ २॥ 



दतौयोऽध्यायः । 
इतः परं प्रवानख खूलकाय्यं महाभूतानि शशीरदयं च वत्तं, तत्थ 

विविधयोनिमल्यादयो ज्ञानसाधनानुष्टानडन्वपरतैराग्यायं, तदश्च पञ- 

करेराग्याथ ज्ानसाधनान्यखिलानि वक्तव्यानौति दतौयारग्भः। 

( मदाभूतारम्भोक्तिः श ) 

अविशेषादिशेषारम्भः॥ १॥ 
नास्ति विग्रैषः शान्त-घोर-मूटृत्वादिरूपो यतेत्यविश्रेषो भूतसू च्य 

पश्चतन्मालास्यै, तस्मात् शन्तादिरूपविग्रेषवक््वेन विशेभाणां स्थलानां 

मदाभूतानामारम्भ इत्यः । सुखायालकता हि शन्तादिरूपा स्थूल- 
भूतेष्वेव तारतम्यदिभिरभिव्यव्यते, न सूच्षु, तेषां शान्तेकरू पतयेव 
यो गिष्वभिव्यक्तरिति। १॥ 

तदेवं पूर्वाच्यायमारभ्य व्यौ विंश्तित्वानाभुत्यत्तिमुक्रा तस्माच्छरौर- 

दयोत्म्तिमाद- 

( यो विंशरतितच्चात् शरोरदयारम्भीक्तिः 1~~ ) 

तस्म्माच्छरौरस्य ॥ २॥ 
तस्मात् त्रयो विं ्रतित्च्ात् स्यल-सूच्मश्ठरोरदयस्यारम्भ इत्ययः ॥ २ ॥ 

सम्प्रति तयो विं श्तितच संखारान्यथाऽनुपपत्ति प्रमाखयति- 

( लयो विंशतितछात् पुरुषस्य संखतिनिदश्चः ।-- ) 

तद्ौजात् संख्तिः॥ २॥ 
तख शरौरस्य वोजात् लयो विंशतितच्वरूपात् शूद्छाच्रेतोः पुरुषस 

संखे तिगेतागते मवतः, कूटस्यख विमुतया सतो गव्याद्यसम्भवादित्यथेः। 
लयो विं शतितच्ेऽवस्यितौ डि पुरुषत्तेनैवोपएधिना पूर्वैकतकर्मभो गारे 

देदात् दें संसरति, 

मानसं मनस्ेवायमुपभुट््क्ते शुभाशुभम् । 
® © (८ 

वाचा वाचा क्रतं कमं कयिनव तु काथिकम् ॥" 



टतो यीश्व्यायः | [११९] 

इत्धादिस्मृतिभि. पूव शर्गोयकरशेरेवोत्छगग तः सर्गान्तरेषुपभोगसिदधः $ 
अरत एव ब्रह्मसु त्रमुपसंहरति--“सम्परिष्वक्त.” ( ३।१।१ ) इति ६ ३॥ 

संखूतेरववधियप्याद्-- 

( ्लंखतेरवधिनिदश्नः ।-- ) 
~ 0 ~ 

आ-विवेकाच प्रवत्तेनमविशैषाणाम् ॥ ४॥ 
ईश्वरानौश्चरत्वादिविशेषश्हितानां सर्वेषामेव पुंसा विवेकपय्यैन्तभेव् 

खवत्तनं संतिरा व्यक, विवेकोत्तर च न सेत्य्लैः ॥ 8! 

तत इेतुमाद्-~ 

( संखतेदंसुनिदं शः ।-- ) 

उपरभोगादितरस्य ॥ ५॥ 

दतरश्याविवेकिन एव श्लौयकमफल्लभोगावग्यम्भा वादिव्र्धः ॥ ५ । 

दद स्चेऽपि संरुतिकाले मोगो नासौद्याड- 

( सद्तिक्रालेऽपि मोगाभावोक्किः ।-- ) 

सम्प्रति प्रिसुक्तो दाभ्याम् ॥ ६ ॥ 
सम्प्रति संद्रतिकाले "पुरुषो दषा शोतोष्ण-सुख-इः खा दिदन्द 

प्ररिमुक्तो मवतोत्यच । तदेतत् क्रारिकयोक्त- 
¢सखंसरति निरुपभोगं भावैरधिवासित लिङ्गम्?” 

द्रति। भावा घर्माधमंवाखनादयः } ६ ॥ 
ग्रतः परं शरौरह्यं विग्रि् वक्तमुपक्रमते- 

( दिविघृशरौरनिदं श. ।-- ) 

मावापिदरजं स्थलं प्रायशः, इतरश्च तथा ॥७॥ 
स्थलं मातापिटज्ञं प्रायश्षे वाडइल्येन, अयोनिजच्यापि ख्थूलशरौरस्य 

नश्मरणत् । इतरच्च सृच्छ एरोरं न् तथा'न माताप्रिटज, सगदयत्मनरत्वाव् 

दत्च; । तदुक्तं कारिकया-- 
पूर्वोत्पन्रमसक्तं नियतं महदा दिसृश्छपय्येल्तम् । 

संसरति {निरुपभोगं भावेरपिवरासितं लिङ्गम् ॥": 



[९९०] साङ्गदशं नम् ) 

इति । नियतं निदं, दिपराङखायि गौसनित्य, प्रतिश्ररौरं लिहनेत्पत्ति- 
कल्पने गौरवात्] प्रलधे तु तन्नाश्रः श्रु ति-स्मृतिप्रमः्या दिष्यते 
गतिकाले भोगाभाव्रवचनमुत्छरगाभिप्रायैख. कदचित् तु व्रायवोयश्ररीर- 
प्रत्रशएतो गमन कालेऽपि भोगो मवति$ अती यममागे दःरवभोगवाक्या+ 
न्यपपदयन्ते ॥ ७ ॥ 

स्थूल-सूक्म शरौ रयोमध्ये किमुपाधिकः; पुरुषस्य इन्दयोगः ? तदव- 
घारयति-- 

( सूच्छशरौरस्य सुख-दुःख(दिभोगोक्तिः !- ) 

ूर्बोत्पन्तेस्तत्काय्यलं, भोगादेकस्य, नेतरस्य ॥८॥ 
पूवं सर्गादावुत्यत्ति्रख लिङ् शरीरस्य तयेव तत्काय्यत्वं सुख-दुःख- 

कर्य कत्व, कुतः १ एकस्य लिङ्देडेव सुख-दृ.खाख्यभोगात्, न त्वितरख्य 

स्यूलश्रौरस्य, खत ग्ररौरे सुख-दुःखादभावख सर्वसम्मतत्वदित्यधेः । र ॥ 
उक्तस्य सू च्म शरो रख सखरूपमाद-- 

( सृच्मदेहयस्य स्वरूपम् ।-- ) 

सप्तद्गेकं लिङ्गम् ॥ € ॥ 
सूच्मशरोरमप्प्राघ्ाराचैयभाएवेव दिविधं भवति, तत्न ` सप्रदश्र निलित्वा 

लिङ् शोर, तच्च सगादौ समष्टिरूपभेकमेव भवतोल्ययेः। एकादशन्दरिः 

याणि, पञ्चतन्भालाखि, बुडश्चेति सप्दश् ; ब्रदङ्गारस्य बुद्वाववन्त्भावः। 

चतुधनूतवच्यमाण प्रमाणारैतान्येव सप्नद श लिङ सन्त्य, न तु सप्तद शमेकं 

चैत्यष्टाद शतया व्याख्येवम्, उत्तरयुत्रेण व्यक्तिमदस््रोपपाद्मतया अत 

लिङ्गेकत्वे एकशब्दस्य तात्पर्थ्यावघारणाचः 

"कर्मात्मा परुषो योऽसो वन्धमोचतेः प्रयुज्यते । 

स सद्दश्केनापि राणिनि युज्यत चमसः ॥ 

इति मो्धर्मादो लिङ श्योरस्य सप्नदश्त्वसिद्धेश्च। सप्रदश अवयवा अव्र 

सन्तोति सरपश्क। राशिरित्यध॑ः। राशिशब्देन श्यलदेहव्िङ्कटद्स्य 
समवय वित्वं निराक्चतम्, श्रवद्विरूपेण द्रव्यान्तरकल्मनायां गौरवात् । 

स्थलस्य चावथवित्वमेकतादिप्रत्यक्नानुरोधन कस्मात इति । अतच 

विङ्कटहे बुदिरेव प्र शानत्याश्यन लिङ्गदद्ख भोगः प्रागुक्तः । प्राणश्चान्त- 



दतौयोऽध्यतथः । [१९१] 

करणसेव तरत्तिभेद्. ; अतो लिङ्देहे म्राणपञ्चकस्याप्यन्त भाव इति ¦ श्रख 
सप्रद्श्वयवकस्य शरोरत्वं स्वव वच्यति “लिङ रौर निमित्तक इति 

सनन्द नाचाय्य » ( ६।६९ ) इति सूलेख ; अतो भोगयतनत्वभमेव मुख्यं 

सरल र, तद् वतय त्वन्यत शदरौरत्दमिति पञ्चाद्यक्तौभविष्वति । 

° चैषटेद्धियारछश्य श्रौरम्"” इति तु न्यायेऽपि तसैव लक्षण क्त 

जिति ॥ ९॥ 

ननु "लिङ्ग चैरैकं, तहि कथं पुरुषभेदेन विलच्तणा भोगा खः? 

तत्राद-- 

( लिङ-ेऽपि परषभडे भ.मरैलचस्ये हे तुनिरं श. 1-- ) 

व्यक्तिमेदः क्मविशेषात् ॥ १०१ 
यद्यपि सर्गादौ हिरण्यगर्भोपाधिरूपमेकभमेव लिङ, तद्याऽपि तख 

यश्चाद्वयक्तिमदो व्यक्तिरूपेणाग्रतो ननात्वमपि भवति, यघेदानौमेकस्य 

पिद्टलिङ्टेदस नव्नात्वमश्रतो भवति पुत्र-कन्यादि लिङ्टदरूपैण । ततर 

कारणमा, कमविशेषादिति जीवान्तराणा भयेगद्देतुकर्मारेरिव्यय । 
अत्र विशेषवचनात् समष्िखुष्टिर्जैवानां साधारणे कर्मभिर्भवतीव्या- 

यातम् । अय च व्यक्तिभेदो मन्वादिष्व्युक्त.$ यघा मनौ समष्टि 

पुरुषस्य षड ट्दरियोत्पच्यनन्तर, 

^तेषर त्ववयवान् सुच्मान् षसामप्यमितोजसाम् । 

सनिवेश्यात्ममातासु सवभूतानि निममे ॥* 

इति । षरसखामिति सखमस्तलिङ् रौर पलच्रणम् । आलमातसु चिद॑शेषु 

स्ंयोज्येत्यथ्ं । तथा च ततैव वाक्यान्तर-- 

५“ तच्छरो रसमुत्पन्रे कार्यैस्ते करणे सद । 
क्ैवन्ना समजायन्त गातेभ्यस्ख घोमत. ॥> 

न्दरति॥ १९ ॥ 
नन्वेव भोगायतनतया लिङ्गखेव शगौगन्रे स्थले कथं शरौरव्यवष्ारः ? 

"तत्राद- 

( खलदेदस् शरौरत्वोत्तौ डतुनिदं श. ।-- ) 

तदधिषठानाश्रये दहे तद्ष्ट्ात् तद्ाद्: ॥११॥ 
सख{-११ 



[१९२] साङ्कगद जनम् । 

तस्य लिङ्ख यदधिष्ट.नमापयरवो क्यमाणम्तपच्चक, तस्याद्य बाट् 

कीश्िकदेदै तद्ादो दंदवादः; तद्ादात् तखाधिष्टान श्नब्दोक्तख दृडवादः- 

दित्यघः, लिङ्गमम्बन्धाद वि्टानस्य दैन्वम्. अधिष्ठा गाययत्वाच स्थलः 

देदन्वमिति पय्यैवसितोऽयः। अधिष्ठानश्ररौरं च मृद्धं यज्चभृतात्मकं 
वच्वते 3 तथ्या च शरोरतय सिद्रम्। यत् तु- 

५अ्रहतिवाडिक एकोऽल्ति देदोऽन्यस्वा धिभौतिकः। 

सर्वासां भूतजातोनां बह्मणस्लकं पुव किम् ॥२ 

इत्यादिशास्तेष शरोरद्रयमेव गयत, तत् लिङ्कशरौ रापिष्टानशरौरयो- 
रन्योऽन्यनियतत्वेन सूच्छत्वेन चेकताऽमिप्रायादिति | ११ ॥ 

ननु षाटकोशिकातिरिक्ते लिङ्छरौराभ्रि्ठानभूते शरोरान्तरे किं 
स्मारम् ? इत्याकराडइनयामाद--~ 

( लिङ्शर राधिष्ठानख शरौरःन्तरय्य अशस्ित्त्र युक्िप्रदशनम् !-- ) 

न खातन्दाात् तहत छायावचि चवच् ॥ १२ ॥ 

तद्विङ्गश्नरोरं तदटतेऽचिष्ठामं विन स्वातन्तपरान्न तिष्टति ; यथा छवा 

निराघारान तिष्टति, यद्चा वा विलमित्यघंः, तथा च खलं व्यक्ता 

ललौकान्तर गसग लिङ्देद्याघ।रभूतं शरौरान्तरं सिध्यतौति मावः । 
तख खरूपं कारिकायासुक्त- 

सूच्पः साता-पिद्टजाः सद्प्रभूतेस्तिघा विशेषाः सयुः । 

सृच्यासषां नियता माता-पिटजा निवत्तन्ते ॥*2 

( द्रः क्ष० ३८ ) इति! वचअत्र त्मातका्ये माता-पिदटजश्सैरष्पे्तया 

भद्ध यत् भूतपश्चकं याव्खङ्कस्थायि प्रां, तदेव लिन चिष्टानं शरोरसिति 

ल्ल्य कार काऽन्तरण-- 

(चल यघऽऽख्यस्टते खारकटिभ्यो विना यथा काया । 

तदददिन१ विशेषेन तिष्रुति निरू खयं हिङ्कम् ॥> ( दश्च° क्ष° ४८ ) 

दति। विशतः स्थलमृते; सू्तास्थेः, स्थूलावात्तरमेदैरिति यावत् । 
खां क्षारिकायां सृच्सा्यानां खुलभूतानां लिङ्रौराद्धेदावगमेन 

“पूर्वोत्पन्रमसक्तं नियुतं मदा दिसू क्मपव्यन्तम्” 

या दिपूवौदाहतकारिकायां सूच्छभूतपथैन्तख् लिङ्गत्वं नाथः, 



टतीयोऽध्याथ.। [१९३] 

किन्तु मददादिरूप यद्चिङ्ग तत् खाघगरसृच्छपय्यैन्त संसरति तेन रद 
ससरतोत्यय. । नन्वेव लिङ््वटकपदार्या, कियन्त ईति कथमवधाय्यै- 

मिति चत्? 

वासना मृतसूद्म च क्म-विदे तेव च | 

द्ओेन््रिय मनो बुद्धिरेत्िङ् विद्धा. ॥* 

इति वीार्िष्ठाटिवाच्येम्य ¦ अत लिङ्शरोरप्रतिपादनेनव पृ्यष्टक- 

मपि व्यास्येवभित्याशयेन बुद्धिधूमाणामपि वासना-कर्म-विच्याना पयुप 

न्यास । भृतसूच्स चात्र तनां दशेन्द्रियाणि च ज्ञान कनन्दरिय- 

भेदेन पुरदयमभिव्याशण्य । यत् तु मायावादिनो लिङ्शरोरस्य तन्माल- 

याने प्राण॑दिपञ्चक प्रचिपन्ति, पुध्यैष्टक चान्यघधां कल्पयन्ति, तदप्रामा- 

रखिकमिति॥ १२॥ 

ननु मूत्तदरव्यतया वायुटैरिव लिङ्कखाकाशएमेवासङ्घनाधारोऽस्तु, व्यध 
मन्यत सङकल्पनभिति ? तत्नादह-- 

( लिंङ्शरौरस्य खतन्ततया श्रवस्थानाभावे हतुप्रदशनम् ।-- ) 

मू्तत्वेऽपि न, सङ्ातयोगात् तरणिवत् ॥ १३ ॥ 
मूत्ततवेऽपि न स्वातन्तयादसङ्कतया अवय्यानं, पकाशरूपत्ैन सृ्यस्येव 

सद्वातसङ्ानुमानादित्यघै । सूर्य्यादौनि सर्वाणि तैजासि पाथिव- 
द्रव्यसङनैवा वस्थितानि दृश्यन्ते, लिङ च सच्छप्रकाश्मयम्, अतो भूतसङ्कत- 

मिति ॥ १३॥ 

लिङ्ख परिमाणमवधांरयति- 

( लिडदेदस्य पटिमारनिदश ।-~ ) 

अशुपरिमाशं तत्, कछतिश्चुतेः ॥ १४ ॥ 
तह्विङ्मणुपरिमाण परिच्छिन्न न त्वत्यन्तभेवागु, सावयवस्योक्तत्वात् । 

क्तः ? क्तिश्रुते क्रियागरुते, 

“विज्ञानं यन्न तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च? 

( केत्तिरो° २।५।१ ) इत्यादिश्रुतेरविज्ञानाख्यनुद्धि प्रधानतया विन्नानसख 

लिङ्खाखिलकमै यवसादि्छ | ग्मुत्वे सति क्रिया न सभ्भवति। 

«तत् गतिश्रुते. इति पाठस्तु खमौोचोन.! लिङ शरोरस्य च॒ गति- 



[१२४] साद्व दर शरनम् । 

श्रुतिः.--^तमृत्क्रामन्तं प्राणोऽनुतृक्रामति, प्राख्मन्लक्रामन्नं सच प्राखः 
अनूलक्रामन्ति, सविद्वानो भवति, सविन्ञानमेवःन्ववक्रामत" { वरद्द 
ॐ०° ४।४।२ ) इति । सविज्ञानो बुद्धिसदहित एव॒ जायते, सविज्ञानं यद्या 
स्यात् तधा संसरति चैन्ययः॥ १8 | 

परिच्छिनत्वे युत्तयन्तरमाद- 

( लिङ्देदख परमाणवे युक्तय तरम् ।-- ) 

तदन्नमयलश्चुतेश्चः॥ १५ ॥ 

तख लिङ्स्ैकदैशतोऽत्रमयत्वश्रुतेनं विभुत्वं शम्भवनोति, विभु 
रति निद्यताईऽऽपत्तरित्यचः। सा च गतिं “अन्नमयं हि सौम्य ! मनः, 
आपोमयः प्राणः, तेजोमग्रौ वाक्" ( छान्दो° €।५।४ ) इत्यादिः । यद्यपि 

मन-आदौनि न भौतिकानि, तथाऽप्यब्रक्ंृष्टसजातौयांशपूर णाद ् मय- 
न्वा दिव्यवद्ारो बोध्यः ॥ १५ ॥ 

अचेतनानां लिङ्गानां किमथं संख्तिदं दाद हान्तर सञ्चारः ? इत्यः- 
ष्ङ्कायामाद- 

( लिङ्शरौराणां संख्तो इतुनिदे श्रः ।- ) 

पुरष्राथं संखूतिलिंङ्ानां, सूपकारवत् राज्ञः ॥१६॥ 
यथा रान्तः सूपकारा पाकशलाद्च सच्चारो राजाधं, तथा 

लिङ्श्रसीराखःं संखतिः पुरुषा मत्ययः ॥ १६ ॥ 

लिङ्कशरौर सश्रेषविशेषतो विचारितम्, इदानी स्यूलश्षरोरमपि तद्य 

विचारयति- 

( स्थूलदेदस्य पाच्चभौतिकत्वनिदे शः ।-- ) 

पाञ्चभौतिकी देहः ॥ १७ ॥ 
पञ्चानां भृतानां मिल्तितानां परिणामो देह इत्ययः ॥ १७४ 

मतान्तरमाह-- 
( मतान्तरे ख्थलदेस्य चातुर्भौतिकत्वोक्तिः \-- ) 

चातुर्भोतिकमिल्येके ॥ १८ ॥ 
्काशस्यानारस्भकत्वमभिप्रेलयेदम् । १८॥ 



तीयोऽध्यायः | [१५] 

( मतान्तरे स्थुलदै्ख एेकभोतिकन्यो क्ति ।-- ) 

एेकभौतिकमिल्यपरे ॥ १६ ॥ 
पाथिवनेव शरौरम्, अन्यानि च भूतान्यपष्टम्भकमाताणौति मावः । 

अधतेकभोतिकभेरैकभोतिकमित्य्यं । मनुष्यादिश्सोरे पार्थिवां श्षभि- 

व्येन पा्िवता, सूर्व्यादिलेोक्षषु च तज-अद्याधिच्छेन तैजसाटिता 
शरोराणां सुवर्णादौनाभिवेति ; इममेव पक पञ्चमाध्यायेऽपि सिडान्तयि- 

ष्यति ॥ १९€॥ 

रहस्य भौ तिकत्वन यत् सिव्यति तडा द-- 

( मौकरैडे चेतन्यख ऋपाधिकन्वनिर्देश !-- ) 

न स्वसिड्िकं चेतन्यं, प्रयेकादृषटेः ॥ २० ॥ 
भूतेषु पधक क्षतेषु चैेतन्यादशनाङ्धौतिकख ईदस्य न खाभाविकं 

चेतन्यं किन्चौपाधिकमिव्य्यं ॥ २०॥ 

वाधकान्तरमाद-- 
( भौतिकरडे चेतन्वस्य ओपाचिकन्वनिदे शे युच्यन्तरम् \-- ) 

प्रपद्सरणदसमवख ॥ २१ ॥ 

प्रपञ्चस्य सर्वदैव मरख-सुषुश्याच्यमावश्च दैद्दस्य खाभपविकचेतन्ये सति 

स्यादित्यथ ! मरण-सुषुश्यादिक डि दैखसछाचेतनता, सा च श्वाभाविक- 

चतन्ये स (त नोपपद्यते, स्वभावस्य यावद्ट्रव्यभएविन्वादिति ॥ २९॥ 

ग्रकाद्रषटेरिति यन्कं, तल्ाशड्धा परिदहरति- 

( मोतिकरदैहे चेतन्यख ओ पाचिकत्वनिद् से अपत्तिखण्डनम् !-- ) 

मद् श्तिवचचेत् ? प्रलेक परिदृष्ट सांश्ये 

तटुङह्ववः ॥ २२॥ 
ननु यघा साद्कता शक्ति प्रत्येकद्रव्यादत्तिरपि मिलितद्रवये कत्तते, 

एव वरैतन्यमपि.खादिति चैत् ?न; प्रत्येकपरिटष्टे सति सांदत्ये तद्वः 
सन्धवेते, पक्तते तु प्रत्येकपरिदृष्टत्व नास्ति; अतो इद्टान्ते प्रत्यकं 

बा स्त्रादिभि' सूच्छतया मादकत्वे खिड़ संहतमावकाले मादकत्वाविर्भाव- 

मातं सिष्यति ; दार्न्तिकै तु प्रयेकभरतैषु सूच्मतया न केनापि परमान 



[१२६] साद्वयदगनम् । 

चेतन्यं सिद्मिव्यथः । ननु समुचिते चतन्यदश्ननन प्रत्यकमूनि रुच्चनन्य- 

प्क्किरनुभेयेति चेत् १ न; अनेकभूतष्वनकवेनन्य ए क्तिकन्यनायां गारभेस 
लाचवाटकसयेव निन्यचित्स्वरूपस्य कल्मनोचिन्यात् } नन् यथा अवयद्न- 

ऽवत्तमानसपि परिमाण-जलादरणादिकाय्यं घटादौ दृश्यत, एवमव श्ररौर 
चैतन्यं खादिति? मेवम् ; भूतगतविश्नषगु णानां सजातौयकःरखगुर- 

जन्यतया कारी चेतन्यं विना ददे चलन्यासन्भरवादिति ॥ चरः 

पुरुषायं संखलिलिंङ्ानामिल्यक्त, तत्र लिङ्गानां स्थूलटदसन्चारास्य- 
जन्मनो यो यः पुरुषार्थो धन येन व्यायारण सिध्यति, तदाद सूलाभ्या- 

( जानात् मुक्तिनिदे शः ¦-- ) 

त्ानान्द्मुक्तिः॥ २३॥ 
लिङ्संखतितो जन्मदयारा विवेकसाच्तात्कारः.नस्मानक्तिरूपः पुरुषादो 

मवतीत्य्ैः कनादटिकं च प्रययसगतथा कारिकायां परिमापितम्-- 

«एष प्रल्ययमर्गो विपय्ययाशक्रितुष्टिसिद्धा\ ख्यः”? ( इश्च ° क्र ° ४६ ) 

दूति। विप्यैय्ादयौ व्याख्य।स्यन्त ।! अत्र चस एव बुद्धिसमः ग्रयोजन- 

योगेन सृतेरुच्यते इति विषः ॥ ररे ॥ 

( अन्नानात् बन्धनिट शः {-- ) 

वनम्धो विपय्ययात् ॥ २४॥ 
विपर्ययात् सुख-दु.खालको वन्धरूपः एरषार्यो लिङ्गमंखूतितौं 

भवतीत्य; ! २४ ॥ 

ज्ञान-विपय्यैयाभ्यां सुक्ति-वन्धावुक्तौ, ततादौ चानान्यक्ति 
विचारयति- 

( जानान मृिप्राप्रिदिषये विचारः ।- ) 

निवतकारयत्याद्ध नु श्चय-विकल्पो ॥ २५ ॥ 
यदपि “किया दः {वषा अ पर हेदोभयं सदह” ( चैते उ० ७1८ ) 

इत्यादि खयते, तथाऽ विप्रक नित्त लोकरिद्तया ज्ञानस्य नियन- 

कारखन्वात् अविद्याख्यकसणा मद नख मो जनने समुद्धयो विकल्पो 

चा ना सोत्यधै; । “तमेव विदि चाऽतिदलयुत्रेति, नान्यः; प्या वि्यतेऽ्य- 



दनोधोऽष्यायः । [१२७] 

नाय” (ग्रेताश्र० उ० दाद) “न कमरा न प्रजया धनन व्यागेनेकेऽनन्व- 

मानु” ( मद्ानारा० उ० १०।५ ) उन्यादिश्रुतिभ्यऽपि कमणो न 

सान्तामोच्नदेतुत्वं, समुच्यानुष्टाने गरुनिष्वङ्ाङ्किमिावादिभिरभ्युपपद्यतं 

दति! २५ \ 

समु चय-विकल्पयोरभएवे टषटन्तमाह-- 

( जञभनान् मुक्तिर्न समुचय-विकच्याभावे दृष्ान्तग्रद्रनम् {-- ) 

सख प्र-जागराभ्यासिव माविकामायिकाभ्यां 
= 0 

नोभयोमक्तिः पुरुषस्य ॥ २६ ॥ 

रघा मायिकामायिकाभ्यां खप्र-जागरपदार्याभ्यामन्योऽन्यसदकारि- 

मावनेकः परुषार्यो न सम्भवति, एवसुभवासा यिकामाविकयोरनुषठितयोः 

कम-क्ञानयोः पुरुषस्य मुक्तिरपि न युक्तेत्यथः। मायिकत्वं चासव्यत्वम्, 

अस्िरत्वमिति यावत् ; तच्च खाप्ेऽयऽसि ¦ जाग्रत्पदाघस्तु खाप्रापेचयए 

सत्य एव, कूटग्थपुरुषपैन्नवेवा खिरत्वेनासत्यत्वात् ; अतः खप्रविलकस- 

सानादिका्यैकरः । एवं कर्माप्यस्िरत्वात् प्रक्ततिकाव्येत्वाच्च मायिकम्! 

आत्मा तु स्थिरत्वाद् काव्यैत्वाच्रामाथित्रः ; अतम्तयोरनुष्टितकमे-ज्ानयोः 

समएनफलदा यन्वमयोक्तिकमिति विलकचणमेव काय्ये युक्तम् ॥ २६ । 

न्येवमप्यालमोपासनाख्यज्नानेन सद्ध॒ तचत्तानस्य समुचय विकल्प 

स्याताम्, उपाखस्यामायिकत्वादिति ? तलाइ- 

( उपासन ख्यज्ञानेन तच्चच्चानख समुच्वय-विकल्पामावः ।-- ) 

डतरस्यापि नाव्यन्तिकम् ॥ २७ ॥ 

इत्रस्याप्य॒पाखस नात्यन्तिकममायिकत्वम्, उपाखालन्यध्यस्तपदार्घा- 

नामदि प्रवेशदित्यघः । २७॥ 

उपासनख मायिकत्वं यस्मिन ते तदाद 

( अंशविशेषे उपासनस्य मायिकत्वनिदे शः -- ) 

सङ्ल्पितेऽप्येवम् ॥ रट ¶ 
मन;सङ्यिते ध्येयां एवमपि मायिकत्वमपौत्यय; ! “सवे खल्िदं 



[१२द] साङ्गगदश्र नम् । 

बच्छ" ( छान्दो° २।१४।१) इत्याद्विग्ुचयुक्तं द्यपास्ये प्रपदवांश्टख सएचिक्च्- 
मेवेति ॥ रट 

तचयं पासनस किं फलम् ? इन्याकाड्गयामादइ- 
( उपासनाय्राः फलम् ।-- ) 

भावनोपचयाच्छुस्य सवं प्रक्ततिवत् ॥ २९ ॥ 
भावनाख्योपासनानिष्यच्या शृडस्य निष्पापस्य पुरुघख प्रक्ततरित 

सवेमेश्य्यं भवतोत्ययः। प्रकतिय््ा रुण्ि-स्विति-मद्दारं कोद. 
एवमुपासकस्य बुद्धिस्वमपि ग्रकततिप्ररसोन खषटयादिकत्त भवतौति \ =< 

ज्ानमव माच्साघनसिति स्थापितम्, उटान ज्ानसाधनान्याद-- 

( ज्ञानसाघनघ्यानख रागापचातद्लुष्वम् !-- ) 

रागोप्रहतिर्ध्यानम् ॥ २० ॥ 
ऋानप्रतवन्धकौ वो विषयोपरागस्ित्तख तटृपचातद्ेतुरध्यानमिव्ययः ¦ 

उपचारण का्य-क्रारणयोरमेद निद शः, रागच्चयस्य ध्यानत्वासम्धवात् ¦ 

अत्र ध्यानशब्टेन घारणा-व्यान-सनाधयो व्रागा्छास््रय एव ग्राद्याः. 

पातञ्चन यागाडइगनासषएानामव विवकसःच्चात्कःरडेतुत्वश्वणादिति। 

एतषां चावान्तर विशचेषास्तत्रैव द्रष्टव्याः । इतराणि च पञ्चाङ्ानि स्वयं 
वच्यति ५ ३० ॥ 

ष्यानजिष्यसयैव नोत्पत्तिः, नारम्भमातरेरव्या श्येन ध्यान निष्यत्े- 
लंच्णमादइ-- 

( ष्यानसिद्धरुपायनिदं शः -- ) 

व्रसिनिरोघात् तत्सिद्धिः ॥ ३१ ॥ 
ध्येयातिरिक्तव्रत्तिनिरोधरूपेख सम्प्रज्ञातयोगेन तत्छिडि्यपनस्य 

निष्परत्तिर्कानाख्यफलोपधानरूपः! भवतीौव्यथैः ; अतस्ता वत्पय्यन्तमेव ध्यानं 

कत्तव्यमित्या्यः! इनरघत्तिनिरोधे सत्ेव विषयान्तरसनच्चा रास्वप्रति- 
वन्धापगमात् च्येवसानात्कारो मवतति क्त्वा योगोऽपि क्ताने कारमं, 

योगा ङ्प्यानादिवदित्यपि मन्तव्यम्, “अध्यालयोगाभिगभेन देवं मन्दा 

धोरो दणशोकौ जाति" ( कठ २।१२ ) इत्यादिशरुति-स्मनयोस्तदव- 
गसादिति \ ३१॥ 



दतोयोऽध्यायः। [१२९) 

ध्यानस्यापि माघनान्यादड-- 

( धारसादित्रयेख व्यानभिद्धिः !-- ) 

धारणासन-खकमणा तद्धि; ॥ ३२॥ 
वच्यमायेन घारखादितयेण ध्यानं भवतौत्यधः ॥ इर ! 
धारणादित्रयं क्रमात् सूतत्रयेण ल्नयति-- 

( धारणायाः खरूपम् ।-- ) 

निरोधन्छर्दि-विधारकामभ्याम् ॥ ३३ ॥ 
प्राणयति प्रसिद्धया लभ्यते “प्रच्छटं न-विद्षारणाभ्यां वा प्राश 

५ समा० पार ३६ ) इति योगचूत्रे भाव्यकारेस प्रारयामस्य व्याख्यात- 
त्वात् \ कैदिश्च वमनं, विधारणत्याग इति यावत्, तेन परसा 
रेचनयोर्लाभः। विधारणं च कुम्भकम् ; तघा च, प्राणस्य पुर क-रचक- 

कुम्भरनेर्यो निरोधो वश्रौकरणं, सा धाररत्यर्थः आसन-क्मशोः 

सखशन्देन पश्चाहच्णोयतया सूते "परिशेषत एव धारणाया लच्यन्व- 
लामाद्ारणापद्ं नोपात्तम्। वित्तस्य धारणा तु सभायिवत् ध्यान शब्देनेव 
ग््दौता इति ॥ रेरे! 

क्रमपाप्रमासनं लच्यति- 

( आसनस्यं स्वरूपम् ।-- ) 

स्थिरसुखमासनम् ॥ ३४ ॥ 

यत् स्थिरं सत् सुखसाधनं भवति सखस्िकादि, तदासनसि ब्धः {२३8 

सखकमे लच्यति- 
( खकमणः सखरूपम् !-- ) 

खकमं खाश्रमविदहितकर्मानुष्टानम् ॥ ३५ ॥ 
सुगमम् । तत कमेश्ब्देन यम्~नियमयो ग्रहणम् ; जितेद्दियत्वरूपः 

म्रव्रादहारोऽपि सर्वीश्रमसाघारणतया कममध्ये प्रवेशनोयः ; तथा च, 

पातञ्जलसूते ज्ञानसाधनतया प्रोक्तान्यष्टौ योगाङ्न्यतापि लब्धानि । 
यथा तत् सृत्त--“यस्-नियमासन-प्राणायामप्रत्याहार-घार णा-ध्यान- 



[२३५] साद्गयेदर्जनम् | 

समाधनोऽष्ःवङ्मनि ( साचर्पा० र<) इनि) तैषां चस्वक्गं दयेव 

द्रव्यम् ‹ २५ ॥ 

सुख्याधिकारिणो नसि वहिरङ्ख यमादिपन्चकसापक्ता, कव- 

लाद्वार -ष्यानादित्रयरूपातै संयमादेव ज्ञानं योगश्च मवनोति पातद्नल- 

सिदडान्तः । जंडभरतार्दिषु च तथा दृश्यतेऽपि $ अतस्द्नुसारयाचाय्या- 

$प्याद-- 

्तानस्य तत्छाधनयोगस्य च उपायनिटे शः ।- ) 

वेराग्यादभ्यासाच्च \॥ २६ ॥ 

केवलाभ्यासत् ध्यानरूपादेव वै राग्यसदि तात् चानं तत्छाघनयोगश्च 

भव्यत्तमाधिकारिणामित्य्यः । तदुक्तं गःरुड्ऽपि -- 
५अआसनस्यान विधयो न यीगसख प्रघाधकाः । 

विलम्बजननाः सर्वे विस्तरए` परिकौत्तिताः । 

शिशुपालः सिदहिमाप स्मरशणाभ्यासगौरवात् †» 

दति अधवा वैराग्य ध्वानाम्यासावत्र ध्यानस्मैव डहतुत्योक्तौ, 
च-कारश् वाररासमुचयायति। तदैवं ज्ानान्मोच्तो व्याख्यातः ॥ ३६ ॥ 

अतः परं “वन्धो विपर्ययात्" इ्युक्तो बन्धकारणं विपय्यैयो 

व्याख्यासखते, तत्रादौ विपर्व्ययख खरूपमाद-- 

( बन्धहेतु विपय्ययभेदाः !-- ) 

विपव्धयमेदाः पञ्च ॥ ३७॥ 

अविद्याऽस्मिता-राग-दषाभिनिवेश्राः पच्च योगोक्ता बन्धडेतुविपव्यैध- 

खावान्तरभेदां इत्यथः । तेन शुक्तयादिक्ञानरूपाणां विपव्ययारम- 

सङ्न्धेऽपि न त्ततः । तल अविदा अनित्याशुचि-दुःखानात्मश्च नित्य-गुचि- 

भुखालख्यातिरिति योगे परोक्ता। एवमस्मिताऽपि आल्मानालमनोरेकता- 

प्रत्ययः, शरीराद्यतिरिक्त -्रलमा- नास्तीव्यवरंरूपः $ अविवा तु नेवं- 

रूपा, आतमनः शरौरा श्रौ रोभयरूपल्ेऽपि ` शरोरेऽइ-बुद्धापपत्तः । 

राग-देषौ तु प्रसिद्धावेव । अभिनिवेशश्च मरगादिलास इति | रागादौ्नां 

विपय्ययकार्य्यतया विपय्य॑यत्वम् ॥ २७ ॥ 



नःय :व्यवंः 1 {१३१} 

विपय्यवख सखङपमुक्रा तत्कारसास्याप्रक्ररपि स्डरूपमाद-- 

( विपय्यैयर्त्नैर गतः उद्नः ~ ) 

अशक्तिर्टाविभातधातु ॥ ३८} 
सुगमम् ¦ एनद पि कर्णरकया व्याख्याट-- 

"एकाद ओ न्दरियवधाः सद्र बुद्धिवधरग्रक्रिरद्टर्ः। 

सप्रदश्र वधा बु विपय्येयात् तुष्िसिद़ोनम् ॥(दश्र= ष ०८<)ईइति । 
ध व्यं 1 

“बाधिय्यं कुष्िताऽन्वत्वं जडइताऽजिच्रता तघा। 

मूकता कौख्य पडत क्ैव्योट एवत्तेमुग्धताः ॥” 

दन्यकाद गन्धि ्राणामेकाद् शग्रक्तयः, सतश्च बुद्धैः सप्रदशएशक्तयः। 

रघा वच्यनणानां नवतुष्टौनां विघाता नव, तथ् वच्चमःगनामष- 

सिद्धौनां च विदाता अष्टाविति निलित्वा चनाः खतः परतश्चाए्मविश्ति- 

बुदधरशक्तय इत्यथः । तु-श्द एषां विरेषप्रसिद्धिख्यापना घः ॥ ३८ ॥ 

ययोर्विाते वुिरशक्तौ, ते तुष्टि सिद्धौ सूतद्येनाद-- 
( त॒षटेमदाः ।-- ) 

तुष्टिनंवधा ॥ ३९ ॥ 
सखवयमेव नवचघात्वं वच्यति ॥ २३९ ५ 

( सिद्मदाः ।- ) 

सिङ्रष्टघा ॥ ४० ॥ 
एतदपि खयं वच्यति \ ४० । 

उक्तानां विपय्धयाशक्ति-तुष्ि-सिद्धीनां विशैषजिन्नासमयां क्रमेख 

सृ ्रत्तुष्टयं प्रवत्तत- 

( बन्धद्ेतुविपय्यैयख अवान्तरमेदाः ।-- ) 

अवान्तरभेदा; पुबवत् ॥ ६१ ॥ 
विपव्धैयखावान्तरभेदा ये सामान्यतः पद्चोक्ताः, त पूववत् पूर्वाचाय्ये- 

अथोक्तास्तयेव विशिष्य अवधार्वयाः, विसलरभयानेदोच्न्ते इत्यधेः । ते 

चाविद्यादयो मयाऽपि रामान्यत एव व्याख्याताः पञ्ेति ; विशेषतस्तु 

उाषष्टिभेद्ाः ; तदक्र करका 



{१३२ साङ्कदश्रनम् } 

“मेदस्तमसोऽष्टविधो मोडख च दशविधो महामोद्ः । 

ताभिखोऽष्टादशधा तथा भवत्यन्धतामिखः ॥* ( इश्च क्षर छद ) 

इति । अस्यायनथः,--अष्टखव्यक्त-मददद्ङ्ार-पश्चनन््ातेवु पक्निष्वनात्ममु 

अलबुदधिरषिया तमोऽष्टवा भवति! का्यै-कारणाभेरैेन केवलविक् नि- 

व्वातमवु द्रम्यतान्तर्भावः । एवमविश्चाया विषयमेदेना्टवि्त्वात् तत्छमान- 
विषघ्रकखास्मिताख्यमोदयाष्टविघन्वम् । दिव्यादिव्यभेदैन शब्दादौनां 

विषयाणां दशत्वात् तददिषयको रागाख्यो मदश्मोदो दशविधः । अविद्ा- 

ऽस्मितयोरष्टो थे विषयाः, ये रागख दश विषयाः, तदिधातक्षेष्वष्टाद् श- 

स्वष्टाट धा तामिखाख्यो देषः । एवं तेषामष्टादश्रानां विनाश दिद न 

दृष्ाद्शधा अन्धतासिसाख्योऽभिन्विश्ो भयमसिति। एतषां च तम- 

श्रादिसं्ा तङतुत्वाद्िति । ४१॥ 

( अश्क्तेरवान्तरमेदाः !- ) 

एवमितर्स्याः ॥ ४२ ॥ 
एवं पू्वदैवेतरस्या अशक्तेप्यवान्तरमेदए अष्टा विंशतिवि शेषतोऽव- 

सन्तव्या इन्यथः । अशक्तिरष्टा विं शतिषैटे तस्मिचरेव सूलेऽष्ाविंशतिघालं 
मया व्याख्यातम् ॥ ४२ ॥ 

( नवधा-तुष्टेविंवरणम् ।-- ) 

आधष्यात्सिकादिमेदान्नवधा तुष्टिः ॥ ४३॥ 

द्द् सुं कारिकया व्याख्यातं- 

“आध्यासिक्यश्रतलः ्रछद्युपादान-काल-भाग्याख्याः । 

वाद्या विषयोपरमात् पञ्च नव् तुष्टयोऽभिडिताः ॥* (ईश्° क्र ५०) 

इति। असायमथः- आलानं तुषिमतः सद्ातमधिक्तत्य ` वत्तन्ते 

इत्यए्यालिक्यस्तुष्टयश्चतसखः । तत प्रत्याख्या तुषियधा-साच्षात्कार- 

पर्यन्तः परिणाम्नः सर्वोऽपि प्रक्षतेरेव; तं च प्रक्षतिरेव करोति, अदं तु 

कूटस्थः पूणं इत्यात्मभावनात् परितोषः । इयं तुष्टिरम्भ इव्यु्ते। 
ततश्च प्रब्रज्योपादानेन या तुष्टिः सोपादानाऽऽख्या सलिलमिद्य॒च्यते । ततश्च 

ध॒त्रज्यायां वहुकालं समाध्यनुष्टानेन या तुष्टिः सा कालाख्या तुष्टि- 

न्ने इनयुच्यते ! ततश्च प्रन्नानपरमकाडारूपे घमैभेघस्माधो सति या 



स्नोत्रोऽव्यायः । १३६१ 

तुष्टिः, सा म,ग्याख्यः वररल यते इति चनख अ्राध्य;सिक्छयः। वाद्यः 

पच्च नष्टो वाद्विघधेष्र पञ्चसु न्दाटिष्वजन रचण-दय भोग-हिंसादि- 

द्ःतनिमित्तौवररनल्जायत्ते। ताद्चतुष्या यथाक्रमं पारं, सुपारः पार 

्रारम्, अतुत्तमाम्य , उत्तमाम दति परिभाविता इति! कश्चिन् त्विमां 

कःटरिकामन्यघा व्याख्यातत्रान् । तद्यघा--खित्रकसाच .त्क रोऽपि प्रञ्नति- 

मरिखाम एवेन्यलं ध्य'नाभ्य.सेनत्यव-टच्या वा ध्यान {{निउत्तो तृष्डिः+ 

खा प्रठ्याख्या। प्रतरज्योपरदाननेव मोको भदिष्यति किं द्ाना- 

दित्रितियः तुष्टिः सोगादानास्वा! कतलन्नासस्यापि कारेनैव मोच्तो 

भविति, अज्पुदेगेनेति या तुष्टिः, सा काल.ख्या) माग्यादेव मोको 

म् च्या, न माच्तगशास्तोक्तछाघ, एवं कुतर या तुष्टः; स, "(ग्या 

स्ये्यादिस्थं इति! तन्न; तद्या.ख्यात तुष्टौ नानभावस्य ज्नानाद्यतुकूल- 

नदना एकिपरिभाषाऽनौचिव्यादिति ! ४२ 

( अष्टधा सिडविंवरणम् 1 --) 

ऊहाद्भिः सिङड्धिः॥ ४४ ॥ 

सदःदिमेरेः सिदिरष्टघा मतोच्यघः। इदमपि सूतं कारिकया 

व्याख्यानम्- 
“ऊ इः श्र ब्टीऽध्ययर्न द् ख विघःता स्तवः सुद्धव्यस्चिः । 

ट्नं च सिद्रोऽष्टो सिः पूर्वोऽद्शस्तिविघः ॥* (ईशर. क० ५१) 

दति । श्र्यायप्तथः-अत्रा्यालिकादिंटःखत्रयप्र तयौ गकत्दात् ` यौ 

दुःखविवत्ता मुख्यनिदयः। इनरास्तु॒ तत्छाधनत्वात् गौर्यः 

िडयः। नत्रोदौ यया--उपररएादिकं विनैव प्राभवीयःप्यारुवशान् 

तस खयप्रूखन्मिःत। शब्दस्तु यथा--अन्यदौयधाटमाकण्ये खयं वा 

श्रास्वमाकलय यत् ज्ञानं. जायतते तदिति । अध्ययनं च यवा--श्षा- 

चाययैमावेन शाक्राच्चपरनात् ज्ञानमिति सुह्त्राप्निमेधा--खचसुप- 

ईश ग्द.गतात् परमक्ारु{रिकात् चानलम् इति! दानं च यथा-- 

धनादिदनेन परितोवितात् नल. इति । एष च पवेस्तिविघ ऊद- 
शब्दा ययनृरूपो मुख्य उदेरडु्. आवापकः. सुद्भप्रादि-दःनयोर हारि 

लय'पचया म द उ'धनत्वप्र तपा इनृपेदसृक्त { । कञ्चिन् नतेतासानश् 

खा-१२ 



११३६} साडगटर्भनम् । 

सिद्धौनामह्धंशो निवारकः परूचस्िश्धि विपय्ययाश्क्तित् ठच्पो भवनि, 
'बन्यकत्वदिति व्यचष्ट, तद्ध $ तुच्यमावख्रक्ति्य वाधिर््यादि.त् 
द्िडिविरोधितालाभेन तुष्य तृथ्योरमयोः [सदिविरा धिन्रस्मदात् {४8} 

ननृद्धादिभिरेव कथं सििरूयत, मन तपः समाप्य) (दनिद्थारः- 

माप्यष्टसिदधः सवे एःसखिडत्वादि वि १ तता द 

(ऊदाद्भिविना सिद्ठरम.सोक्तिः।- म 

नेतरादितसर्हानेन विड् ॥ ६५ ॥ 
इतर! टृ दिप च्चकमभिन्न,त् तप-आदैखूग¶्विकौ न सिद्धिः! ङतः ¢ 

एतरहाजेन विना, यतः स। सिहिरितरख विपर्ध्वख दान वदैव मवति, 
अतः संमारापरिपय्ित्वात् सा सिद्यामासणव,नतु त.ल्विकी सिहि- 

स्त्यिथेः । तवा चाक्त ग्रू>ग-^त समःधावुपकम्य द थास सिद्ध.” 
( विभू° पा० ३७ ) इत \ तद्वं चानाश्यु्लास्व्य रम्य व्क्तस्तो बहि 
गुणरूप. परत्य वसगः सकाव्यैवन्धा मन चरूप.रपार्यन स्दष्कः। प्तौ च 
बुदधि-तद्गणल्पौ स्म प्रवाद्ल्ययन्याऽयं ५ वाजषद्ुस्वत् | तया च 

का ({र4ा- 

स्न विना म्रैर्विङ्ग न पिना लिङ्न सावनिर्द्तिः । 

लङ्{स्यो भावाव्यसस्ात् दि" वधः प्रकत सय: 1." (दश्च क्र ४२) 

द्रति । मवा वास्तनाल्पा हुता ना्िशिदा, लिङम् रतत्वं वुद्धिरिति। 
खमाटटसगेः प्र्वसगश्च समश्तः; ४६॥ 

सास्परन तव्वाक्तभेदः कमे प्िप्रहदिति सपाट, व्यष्टङश्टिविखरतः 
प्रतिपाद्यत- 

( व्य ्टप्रतिपादनम् !-- ) 

टे गदिप्रभेदया ५ ८६ ॥ 
देवादिः प्रम्दोऽवान्तरभेये श्या सा ट्छ, रुष्टिरिति ओष्ठः 

तदेतत् कारिन्दा व्वःख्यातन्-- 

«अषविकस्य् दृव्यभ्योनेश्च प्र प्रधा भतति। 

माुप्व प्रेकविव. समारत) उगृत्किः संर. ।" (ईद्च" क्र ड) 

हूति ! न्राह्च म्राजापत्य द पेत गान्व-याच-राच्त पचा इत्यक 
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दवं खग । पुस पचि सरोख्पख,वरा इति तेयगयेनः पञ्चविधः । 

मानुष्यप्तगचैकप्रकार इति! भोतिको भूताना व्वष्टिप्राखिना विराजः, 

सपःश्त् स्यं इन्यर्थं ॥ ४६। 

अवांन्तरषष्टेरणयुक्ताया पुरूषाय्त्वमादह-- 

( अवन्तरख्ष्टेरपि पुरुषाघत्वो क्तिः !-- ) 

आ-व्रह्य स्तम्बप-यन्तं तत्कुतै खदरा-विषैवाःत् 8६७ 
चतुमुखनारम्ब खाउरान्ता व्यण्टिखष्िरपि विराटुष्टिवदेव पुरुषार्ध 

भवति, तत्त युर णा विवेफख्यातिपव्यैन्त सित्यर्घं ॥ ४७ ॥ 
व्यष्िखष्टावपि विभागमाह सूव्रल्येण-- 

( साल्िकरष्टे सानन. {-- ) 

उद्भ स त्वविभाला ॥ ४८ ॥ 
ऊद भूर्लोकादपरि ष्टि. सच्चाधिका भवनोलयर्थ. ॥ ४८ ॥ 

( तामसख्ष्टे स्थाननिदग्र ।--) 

तमाविशाला सृलतः ॥ ४< ॥ 
मूलतो भ्लौ ज्रादघ उत्यद्च ॥ 8 ॥ 

( राजं पख्े खननिदेश ।-- ) 

मध्ये रजोविशाला ॥ ५०॥ 
मध्ये भृले† 5 इत्यद्य ॥ ५० ॥ 
नजेक्रस्या एवं प्रकते कैन निमित्तेन सं्॑वादिंविश्क्तया विचि 

छषटय, ? इन्था कड वामष्द-- 

( सालिकरादिखंष्टवेचितेवं कारशनिटं श. ।-- ) 

कर्मेचि चात् प्रधानदेष्टा, गभेदासयत् ॥५१॥ 
दिवित्रकं सनिमसिनादरव यथोक्ता प्रधानख चेष्ठा काय्ैवेचितयारूपा 

भवति! टचि टष्टन्तो गमदासवदिति। यधा गभविस्थामएरम्य 

यो दाससख दखचवःसनापाटवेन नानाप्रकारा चेष्टा परिचर्यां खाग्यर्धै' 

भवति, तददित्यध. ॥ ५१ ॥ 



[९३३] साडनदभेनम् । 

न पेद सत्वविगाला ष्टिरिल्ति, तद्धि तत ए३ क्नापेत्यात् च्य 
शिं नाद्यपि ? तत्राद- 

( सालिकखष्टेरपि डेयत्वनिट टः !-- ) 

श्र; ठत्तिम्तवापि, उन्त रोत्तरयोनियोगाडयः ॥ ५२ ॥ 
त गा इगतार््ापि स्यामाउत्तिरलि, रन उत्तरोत्तरयोनिवोगाद्े- 

{षोयोनिजन्मनः सऽपि लोको डेय इत्यर्थः 1 १२१ 

किञ्च- 

( साल्िक्र्ष्टेपि डयत्वे कार णान्तर निदे श्रः ।-- ) 

समानं जरा-मरगाद्जं दुःखम् ॥५२।॥ 
अ अधे-मनान(त्रद्यादि-खावरान्तानां स्व॑तामे जरा-मरणादिनं 

इः. साधारणम्, -रतेऽपि ङेय इत्यथः \ ५३२ ॥ 

कि बहना, कारखे लयाद् पि न क्रतक्रत्यतेत्याद-- 

( कार ख्लयादपि क्रतद ्ताऽभावाक्तिः {-- ) 

न कारण्लयात् क्रतक्तलयता,सग्नवट्त्यानात्॥५४॥ 
विवेकनज्ञानाभावरे यदा मद् (दिषु वराग ग्रक्त्युपासनया मवति, तदा 

प्रक्रतौ लघो भवति, “वे राग्यात् प्ज्ञ[.लय.” इति वचनात् $ दस्ात् 
व्छारणलेयाद्पि न क्रतघ्त्यता अस्ति, मम्नददुत्यानात्। यथा जले मग्नः 

पुरुवः पनरत्तिष्ठति, एवभेव प्रक्र तिलौनाः पुरषाः ईश्ररभावेन पुनरा 

भवन्ति, संस्कारारैरचयेय पुन: रागाभिव्यक्तर्विषेकख्य, तिं विना दोष- 

दा्ानुपपत्तेरिव्यथः ॥ ५8 ॥ 
ननु कारणं कैनापि न कार्यते, अतः खतन््रा कथं स्वोपासकख दुःख 

निदानमृत्यानं पनः करोति १ तवष्द-- 

( पक्रदिलयानःमपि पुनरुत्थानम् 1-- ) 

अकाय्यत्वेऽपि तद्योगः पारवश्यात् ॥ ५५ ॥ 
प्रजतेरकाव्ैत्टऽप्यप्रे्यत्टऽप्यन्येच्छाऽनधोन त्वेऽपि तद्योगः पुन्सत्था- 

नौचिन्यं तद्वोनख्य $ कुतः ? पारवश्यात् पुरुषाथ तन्तन्ात्, विषेकस्यातिं- 

हू पयुराघंव्िन य्वव्या पुनरुत्याप्यते खलोन इत्यर्थः । पुरुषार्थाद्यश्च 



टतोचरीऽध्यायः ! [ ३.७] 

क्तेन 'प्रेरका., किन्तु ग्रहत्तिष्वभावायाः ग्रहत्तौ निमित्तानीति न 
स्वातन्ाति ! मथा च योगप्रूल--“निमित्तमप्रयोजकं पक्ततीर्ना, 
वरुगभेद्रस्तुं नतः कैतिकवत्?> ( केव. पा० ३ ) इति । वरशाभेद्ः प्रति- 
बन्धनितर्सिः । ५१ । 

प्रक्तिलयाते पुरूषसखोत्याने प्रम खमप्याद-- 

( प्रक्तिलंय।त् पुरषस पुनर याने प्रमाणम् 1--~ ) 

स हि संवित् सव कार्ना ॥ ५६ ॥ 
सं हि प्वसगे कारणलोनः सर्गान्तरे सर्ववित् सर्वकर्तेश्रर अदि- 

करुषो भवति, प्रक्ततिलधे तखेव प्क्रतिपद्प्रास्यौचित्यात् । “तदेव सक्तः 

सदह कमत लिड मनो यत्र निषिक्तमस्य” ( छरद्० उ ४।४।६ } 
इत्यादिश्रुते रित्यं । ४६ ॥ 

नन्ववमोश्वरप्र तिषेाङुपपत्ति, १ तताइ-- 

( जन्येश्चरसि डि. ।-- ) 

दटशेप्वरसिद्धिः सिद्धा ॥ ५७॥ 

प्रक्ततिलोनख जन्येश्वरसख सिचि भय. रुपतज्ञः सव॑वित् यश्य शहानमरयं 

तप (सुख० ०।१२ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः सवेसम्बतेव, निच्ेश्चरसयैव 

पिवादाश्यंदन्वादिव्यथः । सूतदयमिदं व्याख्याय पारवश्यमपि प्रतिपादयति, 
सोति सूत्रेण । स हि पर. पुरुषसामान्यं सवैक्तान शक्तिमत् सबैकतैता- 
शतिपमच, अग्रकान्तवत्ं सन्निधिर्मातिण मेरकन्ादिव्य्धः। तद् 
चासमाप्रा घे परुषसातिष्यात् तदंर्थमन्यच्छाऽनधौनाया अपि पक्तते प्रवर्ति 
रावश्यकौति। ननवेवमोश्वरप्रतिषेधविरोध ९ तत्राह--ैटशेश्ररसिदि- 

विदा साच्रिव्यसातेरेश्ररस्य सिदिसतुश्रुति-स्मतिषु स्वैसम्प्रहनयैः । 
“्ङ्एमातः परुषो मध्य अातलमनि तिति । 

ईंश्ानो भूतभव्यस्य न ततो विभुरद्मते ॥” ( कट० ४।१९ ) 
“जते च गुणान् खेवान् चेत ङ्गस्वनुपष्यति । 

गुणान् वित्रियते सर्वानुदासौनर्वदोश्चर ॥* 

बृिःदिशनि-सतययेताटशेश्रे प्रम शमिति ॥ ५७ ॥ 



९६८] -साङ्कदश्चंगम् । 

दितो व्राध्याचःदिमारम्येतावत्पन्यन्तं सूदरव्यडैः प्रवानषटिः समा दिना , 

दतः परं मोक्ोपपच्यधं पथानदटे्त निपुरषं प्रति अत्यन्तनिठत्तिरव्यन्न- 

लयाख्या वक्तव्या $ तदुपप्चयेमादौ प्रघानषषटः प्रयोजनं {इतोयाष्याय- 
खय! दिमूत्रे दिद्धावे णोक्तं विस्तरतः प्रतिपादयति- 

( वि्लारेख पतानखष्टः प्रयोजनप्रतिपादनम् !-- ) 

प्रधानखष्टिः षरा खतोऽपि, अमोक्ततादुष्ट- 
कुङ्म बहनवत् ४५८ ॥ 

परध्रानय सत एब खष्टियै यपि, तचाऽपि पराधमन्वख मोगापवर्गा म् ; 

क्वा उष्य कुद्ुमवडनं स्वाम्यधम् । कृतः १ अ्रभोक्तत्वाद्चैतनत्वेन 
मोसापवर्गासम्भवादिव्यधः ! ननु 'विमुक्तमेःचःधं साधं वा-* (२१) 

दूत्थनेन खार्थाऽपि खुष्टिरुक ति चैत् ? सत्यम् $ तद्याऽपि पुरषा्थतां विन 

स्ता्चताऽपि न सिध्यति! खार डि प्रघानख क्रदभोगएपवर्मात् एुरुषा- 

दाविमोचणएमिति। ननु अब्यनुन्यः चैत् प्रक्षतिः, तडि कयं सामिन् 
दुःखार्थमपि प्रवत्तेते इति वेत् १ न; सुखार्थप्रहच्येव नन्तदययकटः- 
सम्भवात् दुष्टभ्व्य ल्यत्वादेति ॥ ५८ ॥ 

नलु प्रकनखाचेतनख सखतः खत्वमव नोपपद्यते,रघादेः दरप्रयने.व् 

श्रध्तिदश्ेनादिलि ? तवाद-- 

( अवेतनस्यापि प्रघानख खष्टन्नोपपःद॒न्म् - ) 

अचेतनत्वेऽपि च्तोरवचेष्टितं प्रधानस्य ॥ ५८ ॥ 
यथा च्तोरं पुरप्रप्रयन्नन रपेच्येण सखयमेव दधिरूरेण परिणमते, 

एवसचैतनत्वेऽपि परप्रवन्नं विनाऽपि मददादिरूपपटिणःमः प्रघानंखं 

मवतीोव्यर्थः! “घेनुव हत्वाय? { २।२७ ) इत्यनेन सू रणास् न पौ नस्क 
तत्र करसःप्रञत्तरेव विचारितत्वात् धेनुनां चैतन 7श्ति॥५८। 

टृष्टान्तात्तर प्रद शैनपूवेकसुका हतुमाद-- 
( प्रधानख खष्ट वग्रतिपादने इेतुप्रद^नम् ।- ) 

कर्मवत् देवा कालादेः ॥ ६० ॥ 
कालाः कर्मवद्वा खः प्रधानख चेष्टितं विष्टिः दृद्व्त् । अच्कौ 



त्यं ऽध्यायः) [१३] 

गच्छति ऋरि रश्च प्रवत्तत इव्य.{िरूपं कान्दाटिकम खत एव भवनि, 
एवं प्रधानस्याप्पदच्षा सात. कन्यया टृष्ानसपतिन्वादित्यधः ॥ इ०॥ 

नन् तथाऽपि मरंदं नागादिसाघनमिति प्रतिसन्धानामाकाकदूाचा 

प्रक्रतः कदाचिन् प्रउत्तराप न सखान्, विप्रगौदा चप्रहत्तिः स्यात् १ 

तत्राइ-- 
( प्र आनस खष्टुन्वप्रतिपादने देन्वन्तदग्रदश्नम् :-- ) 

सख भावारचा्टतमनभिसन्ाना र, लत्यवत् ॥ ६१ ॥ 
यथा प्रकष्टमृत्यख स्वभावात् संस्कारादरेव प्रतिनियता आवश्यक च 

स्वामिमेवा प्रवत्तत, नतु ष्टभेःगाभिप्र.येख, तदैव पञ्तश्चष्ितं स्स्कारा- 

देषेत्यधः ॥ ६१ ॥ 

(प्रव्रनख्खद्चग्रतिपादने ३उन्तरप्रदशनम् 1 -- ) 

कमक्षषटरवा अनाद्तिः॥ ६२॥ 

वा-शब्टोऽत्र समुदये । यतः कर्मा नादि, अतः कर्मभिर्करखादपि 

प्रधानस्यावश्यनो व्यव{खि ता च प्ररत्तिरित्यर्धंः॥ ६२॥ 

तदैवं परधानख पराथेतः सगल सिद्ध पर प्रयोजनखमाप्तौ खत णवं 
प्रघाननिद्रच्या मोक्तः मिध्यतनेत्याद पचघटरकेन- 

( प्रधानख खृटिनिहत्तौ हेतुप्रदग्रनम् 1-- ) 

विविक्षवोघात् ख्ृष्टिनिदत्तिः प्रधानस्य, 

सूद्उत् पाषे॥ ६३॥ 

विविक्तयुरुषक्ना नान् परवेराग्यण परषार्थसमाप्तौ पधान्ख खष्टि- 
निवर्तते ; यया पाक निष्यन्न पाचकख व्यापारो निवत्ते रत्यै । 
द्वरेवाव्यःम्तकप्रलय द्युते त्था च गरुति न्टस्याभ्ष्यानात् 
योजनयत् त्वभष्वात् भूयश्चान्ते विश्रमायानिदरत्तिः” ( शेता श्र° ११० ) 

बति ॥ ९३५ 

नन्वेवमेक एरुषस्योपःघौ विदेकञ्चानोत्प्या प्रतेः खष्िनिडहच्तै. सर्व- 

मुक्तिप्रखुङ् ईइ? तन्'इ-- 



{१5० साङद शनम् । 

( प्र नख खुष्टिनत्तौ सवभुक्तिप्रसङ्सखउनम् 1-- ) 

इतर इतरवत्, तदोषात् ॥ € \ 
इतरस्तु विविक्तवबोधरद्ित इतरवत् बद्नटेव प्रत्या लिलि; 

कुतः १ तहोषात् तख प्रभानसेव तर्यसवार्यासमापनाख्यदोषादित्यः , 
तदुक्तं योगसूते - «करता प्रति नष्टमप्यनष्टं, तदुन्यसाघारशत्वाल" 
(८ साध पा० ९२ ) इति । तथा च, पूवसूत्े या प्रधाननितरततिसक्ता, सा 
विविक्तं बौच्पुरुषं प्रत्यवेति भावः । विश्र्मायाभ्रुलिरपि ज्गनिनं प्रटेव 

चन्तध्या, «ब्रजाम (देता श्र 8।५ ) इति अुलयेकवाक्यन्वा दिति ॥ ६४ 
खष्टिनि्रतेः फलमाद-- 

( प्रचानरट रखुशिनितत्तः फलम् ।-- ) 

दयोरेक तरस्य वौद्ःसौन्यमपवर्गः ॥ ६१५ ॥ 
इयोः प्रघानःयुूणयेरवौदा सौन्यभेकाकिता, परस्थरवियोग इतिं 

वत् ; सोऽपवरगः। अथवा परुषद्व कैवल्यम्, अदं मुक्तः स्यामित्येव 
पुरुषार्थ तादृ नः दित्यः ॥ 5४ । 

‡ नन्वेकपुरुषसुक्तावेव विभ्रकाकौरघ्त्या विरक्ता प्रक्रतिः कथधमन्य- 

युरूषाध पनः ष्टौ प्रव्तेनाम्? न च प्रक्रतर॑प्रमेदःग्रेण दोघ इति 

वाचम् $ सुक्तरएूपोपकरणरपि परथिव्यादिभिरन्यख मोग्यखष्टिदर्ना- 

दिति ? तवादड-- 

( प्रधानस्य पुर्षान्तरं परति पुनः खुष्िप्रव्तिकघनम !{-- ) 

अन्यरुषटय परदागेऽि न विरज्यते, प्रवु्वरच्ल- 

तच्च वोरगंः ॥ ६& ॥ 

एकस्मिन् परुषे विविक्तवौघादिरक्तमपि प्रधानं नान्यस्मिन् पुरुषै 

खध्यपरागाय विगतं भवति, किन्तु तं भनि जन्येव $ यथा प्रबुद्ध 

रच्वतत्वसयेवोदगो भयादिकं न जनयति. सदं प्रति तु जनरयतयेवेत्यधैः । 
उंरगतुल्यनं चं प्रचानस्यं रन्ततुन्ये एकरुषे समारोपणादिंति। एवं विधं 

रज्च-सर्णा दिटटान्तानामाशएवमवदेवावुधाः के चिदेदान्तित्रवा' पक्त तथन्त॑* 
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तुच्छत्वं मनोमात्रं वा तुलयन्ति । एतेन प्रङतिसनव्तदादिसाङ्गोक्त- 

टृ्रपन्तेन श्रुति स्मृ दौधनोग्रा, न कैवलं इष्टान्तवहनपए्यमधैः 
सिच्यति $ ६ € ॥ 

( प्रधानख पुरुषान्तरं प्रति पुनः ष्टिपरवत्तये हेतुप्रदशनम् {-- ) 

कम निमित्तयोगाच॥ ६७ ५ 

शषौ निमित्तं यत् कम तंस सम्बन्धादप्यन्यपुरुषायं ख्जतोव्ययः {इअ 
ननु स्वेषां पुरुषायानप्राथै कतया नैरट्त्याविङषेऽपि कचित् प्रत्येव 

्रश्राने प्रवर्तते कात प्रति निवर्तत इत्वर किं नियामलम् १? नच कसं 

निगरामकं, कख प्ररुषध्य' कि कमव्य॑त्र निया मकाभावाडिति १ तल्ाइ- 

( पंधानख पुरुषान्तरं प्रति पुनः खषिप्रवरत्तौ हन्ठन्तरप्रद्शनम् !-- ) 
९ क्ष, क. [ क क 

नेरपेच्येऽपि प्रक्ललयुपकारेऽविवेको 

निमित्तम् ॥ ६८ ॥ 

पुरषाणां नेरपेच्येऽय ध्र मे स्वाम्ययमेवादमित्यवित्रेकादैव ग्रकतिः 
खथ्यःदिभिः परुषानुपकयोतोव्यथः, तथा च, यस्मै एुरषायालान- 

मविविय दर्गरित् वासना वत्तेते, तं गर्व प्रधानं प्रवत्तते दल्येतं 
{निया{मकमिति मावः ॥ ६८ ॥ 

प्रत्तिसमएवत्दात् कथं विवेवे$पि निह त्तिरधपएयता ? ततष्द- 

( प्रधानख खट नतरत्तो डेनुप्रदशंनम् !-- ) 

नत्तंकोवत् प्रउत्तस्यापि निहत्तिः, चारिता- 
घात ॥६९॥ 

पुष्यमेव प्रवनख पकरतति उमावः, न तु सामान्येन; अतः 
पठत्तद्यापि प्रधानख पुरुपार्थसमासिरूपचरि तत्वे सनि निहत्तियंक्ता $ 
यथा पणर्षिद्धयो त्यदरनाधं प्रहरत्ताया नत्तक्यास्तत्विद्धो निठत्ति- 

रिख: ॥ ६९ ॥. 

निठत्तौ डत्दन्तरमादइ-- 
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८ भर वानख -उष्टिनिहठत्तौ ई चन्तर प्रदर्शनम् [-- ) 

दोषवोधेऽधि नोपसपंशं प्रधानसख, 
ऋलतवधघुवत् ॥ ७० ॥ 

पुरुषेण परिणामि च-द खालकन्वादिदोषदृर्शनःदपिं लच्िताया. 

यक्ते पुनन पुषं प्रयुपस्रपण, कुल वघूवत् ; यथा खःभिना मे दोषो 
दृष्ट इत्यव वारणेन लजना कलव वूनं श्वूमिनसुपसय ति, तद्दिव्यं. ; 

तटं नरटोये- 

«“सविक्राराऽपि मौटेान चिरं भुक्ता गुणातमन११, 

रक्त त्वा तदोधे 7 लन्येवं निवत्तते ॥” 

इति। एतदेवोक्तं कारिकयाऽपि- 

«प्रकते, सुकुमारतर न किचिदस्तीतिं मे मतिर्भवति) 

या दृष्टाःस्मोति धनन द्रनसुपैति पुरुषस्य ॥* (ङश् क« ६१) 

इति ॥ ७० ॥ 

ननु धुरुषाथं चैत् पनानप्रततति , तदि बन्ध-मोच्षाभ्यां युरुषश्यं परिः 
शामश्यत्तिरिति ? तन्शद- 

( अ विषेकादेष पुरुषड वन्ध-मोच्ोक्तिं ।-- ) 

नेकान्ततो बन-मोत्नो पुरुषस्य विवेकाटते ॥ ७१ 
दख गोग वियोगरूपौ वन्ध मोतो पुरुषं नेकान्ततस्तच्चत., किन्तु 

वतु चु तरवद्यनःण गक रेया विवेकारैषेल्य घः ॥ ७९ ॥ 

पश्माघतस्तु यय्णैक्तौ बन्ध-म्गे त्तौ प्रकतरेबेत्याद-- 

( प्रकतरेव वन्धमोच्षोक्तिं ।-- ) 

प्रक्तेराञ्चंयात् ससङ्त्वात् पश्चुवत् ॥ ७२॥ 
परकतेशेव तत्वतो दुं खेन बन्ध-मोक्तौ, ससङ्त्वात् इ खंसाघनै- 

पै्मादिभिर्सिप्नचात् $ यधा पशुः रज्ज्वा लिप्रवया वन्ध-मोच्तभमागौ, 
सददिष्यध. । एतदुक्तं कारिकया-- 

“तस्मान्न वधच्यतऽद्वा न भुंखयते नापि संसरति पुरुष. 1 

सं घरति बष्यते मुच्यंते च नानावा प्रक्षतिः ॥” श्र कैर ६१) 
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इति । “हयोरेकत्तरख वौडा नौन्यमपवयः > ( ३६५ ) इति शूले चय 
गु खापवगै उक्त, स प्रतिविखरूपसख मिय्याद.खश वियोग 
एवेति ॥ ७२॥ 

तव के घाघतरवैन्ध ? र्वा मोक ? इत्याकाइःयामाद-- 

( प्रक्रत बन्ध-मः्तयो. साघननिर्हेशः ।--) 

ङ्पेः खष्सिरत्यानं वक्ति प्रधानं कोश 

करवन्, विमोचयल्येकसरूपेय ॥ ७ ॥ 

चमे-वेराग्यशर्यधर्मा चा नारेराग्यानैश्यै सद्भी रपघस ६ खद्धेतुभिः 
व्रकतिराल्मार्जं द् खेन बतः =» कोौश्काद्रवत् $ कौोशकारकछरतिर्यघा 
खनिर्ितेनावासेनातलावे व< एति, नहत् । उव च प्रकतिरेकरूटपया ्ाने- 
नेवासानं द् ख।(ोचयदोत्यर, ॥ ७इ ॥ 

ननु वन्ध धुक्तो विचक्राटिति यदुक्त तदयुक्तम् $ अवियेऊग्यादेया- 
चुपादेवत्वातः लो इ खस तद्माकसुखादस्व च खत हेयोपादैय- 
व्वात् ; अन्यवा टृएटहनि ? इत्याश्ड़7 चतुख्सूतीक्त र्य :वचव्ररणेति- 

( वृरुषख्वन्व-माचते अ विधिकष जि नित्तत्दोक्िसनयेन् ।-- ) 

निमित्तत्व्गिविकष् न दृष्टानि; ॥ ७8 ॥ 

अर््विक्ख पुरुषेघ्र बन्ध-मी्े (न नित्तत्वमेव परोक्तं, न त्वदिदरैक एवं 
ताविति, नाता दृष्ट हा निरत्यये । एतच्च म्रयमा याःयरूत्मु खष्टम । 
अविवेकनिमित्तात् प्रक्ताल-पुरुषय संयोग , तस्माच सयेय .इत्वद्यस (नस्य 
छात. खख पुरषे य॒प्रतविन्वः, स एवे दु खभोगो इ खसन्बन्ध , 
ठन्नित्रत्तिरेव च म।द.ख्य. पुरुषाद इति ॥ ७8 ॥ 

तदैवमादिशगसारसप्या यःक प्प्पय्यैन्तोऽखिलपरिण.ल, प्रधान 
तदिक्छार(शारेव ; पुःषष्ट कूटखछ यटि 77 एदेत्यप्य् २६ न पिप्तर्तने 
विवेचितं, नख पितरैकख नि्लुषा्ये् सपरर्तमन्यासम^-- 



[१8४] सङ्दशनम् । 

( त्वभ्यास्ात् िवेकसिद्धिक्यनम् ।- ) 

त्च भ्यासन्रेति नैतोति व्यामाडितैक- 

सिद्धिः ॥ <५.॥ 

ग्रह्लतिपय्यन्तेषु जडषु गति नेटौद्न भिमानल्यागरूपात्, तच्ाभ्बासात् 
विवेकनिष्यत्तिभं ति, इतरत् स्बमस्या्खःङ्माच्रमिग्यर्घः। तचा च 

कि क [ष 

श्ुतिः-<<ग्रधात आदेशो रेति नेति, न द्य तद्मादि ति.नैत्यन्यत् परम्रस्तिः 

( वड० ० २।२।६ ) «ख एष अगस नेति नेति” ( द्° उ २।९।२६ ) 

द्ूत्यादि रि ति । 

५तअरव्यक्तःय विगेषान्ते विक.शे.स्विंश्च वर्सति । 
चे ना चेतनान्यत्व ज्नातरैत् सानसुयते ॥* 

ति।-यचा- 

“अखिखणं ख युयुनं नांसग्योखितदेपनम् । 

त्वम नद दगवि"एण मूतदुरोषयोः॥ 

जर श्ोकसमा विष्टं र.मपरतनमातुग्रम् । 

रजस्वलमसन्िए भूता वा मिमं त्यजेत् ॥ 

नरोक्ग्च यघः वर्ता वा इक़निधा। 

तथा व जनिमं देहं छक्र! द् ग्रः दिसुच्ते ॥* 

दति! एतरेव कारिकयःऽयुक्तम्-- 

«वृं त्ताप्यासान्नास्मन मे नाहनिन्यपरिङेषम्। 

अविपव्यैया हिगुं : वलसुत्म्त ज्ञानम् ॥* ( रश्च कर ६१ ) 

इति। नास्मरोव्यालनः, कातच्चम्पिवः। न मै इति सङ्निषेवः। 

नादसिति तादाल्मय भि वः। चवृल्लनिद्यख कविरफम्-अ विप्रय्ययादिशुद्ख 

मिति, अताऽन्तश विपर्यदेण विुतमि्यथैः । , इद भेव टवलत्वं सिद्धि 

शब्दन सूते प्रोक्तम् । ^(वेङ्व्यःतिर् विवा ख!नोपायः” (सावन्पार रई) 

हति योगपूतरेणेताटशच् नस्वैव सो द त्वसिदिरिति॥ ५६ ॥ 

वि्रकरएिदधौ विषसाद 
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( विवेक्सिद्धो नियसाभावोक्तिः - ) 

अधिकारिप्रमेट्ाच्च नियमः ॥ ७६ ॥ 

मन्दादययधिकारिमदस्वारभ्यासे क्रियमाखेऽप्य स्मिन्नव जन्मनि विवेक- 

निष्यत्तिभेवतोति नयमो नास्तीत्यघं; $ अत उत्तमाधिकारमभ्यास् 

प्राटवेनातमनः सम्पादयेदि ति भावः ॥ ७६ ॥ 

विवे कनिष्यच्येव निस्तारः, नन्यधेत्याद- 

( मध्यविवेकस्यापि उपमोगोक्िः !- ) 

वाधितानुहच्या सध्यविवेकतोऽप्युपभोगः ॥ ७७ ॥ 
सक्षत् सस्रज्ञातयोगेनाएलसाक्षात्कारोतरं मवघ्यविवेकावखो संघ्यस- 

विविक्ऽपि सति पुरुषे वाधितानामपि टुःखादौनां प्रारख्वशात् प्रत 

विख्रूपैख पुरूषिऽनुक्ठल्या भोगो भवतौत्यधः। विवेकनिष्यत्तिश्चःएन- 

रुघानाद् सम्प्रन्नातारैव भवतौत्यतस्तसयां सत्यां न मोगोऽष्लौति प्रतिपाद- 

वित्, मध्यविवेकत इन्टक्तम् । मन्दविवेकस्तु खाच्त्कारात् पूवं अवस 
मनन-घ्यानमावरूप इति विभागः ॥ ७७ ॥ 

( जो वद्यक्तस्य मध्यविवेकावस्यत्वोक्तिः ।-- ) 

जो बन्दयक्तञ्च ॥ ७८ ॥ 
जोवन्युक्तोऽपि मध्यविनेकावस्थ एव मवतीत्यथैः ॥ ७८ ] 

जोवन्मुक्ते प्रमाणमादह-- 
( जी वन्युक्तश्य प्रमाणम् ।-- ) 

उपदेश्योपदेष्टुलात् तत्सििः ॥ ७< ॥ 
शास्तरेषु॒विवेकविषये गुरु-शिष्यभावथवणान्नौवन्य्तसिद्धिरस्त्यर्थः; 

जोवन्मुक्तस्यैवो पट तवसम्भवादिति ॥ ७९ ॥ 

( जौवन्मृक्तत्वे ग्रुतिवाव्यम्रमाखम् ।-- ) 

श्रुतिञ्च ॥ ८० ॥ 
शरुतिर जोवगमक्तःसि- 
सा-१२ 



[१४६] सादनम् । 

“दौ येव नरौ सुच्येत् तिष्ठन्ुक्तोऽपि विग्रह । 
कुलाल चक्रमध्यस्यो विद्छिनोऽपि म्रमेद्ठटः ॥? 

“व्येव सन् ब्रह्माव्येति ( व्रद्ध° उ ॐ।४।६ ) इत्यादिरिति } 
नारदौवसतिरयि- 

“पूर्वाभ्यासवलात् कष्यिन लोकोन च वेदिकः) 

अ्पृण्यपापः सर्वास जौवन्युक्तः स उच्यते 1» 
हूति ॥ ८० ॥ 

ननु श्वश्मावेणष्युपदेष्त्वं खात् ? ताह-- 

८ विवेकाभावात् उपदेषटत्वे दोषनि्देशः ।- ) 

कतर था अन्धधदन्धरया् ॥ ८२ ॥ 

इतरा सन्द विवेकस्याग्युपदेषत्वऽन्धपरम्बरापत्तिरिव्यः । सामग 
खात्छत्व र नन्वा चेडुपदिशेत्, क्ख खथरमेख शिष्यमपि मान्त 

कुर्यात्, सोऽप्यन्य, सोऽप्वन्यसिल् वमन्धपरम्परे ति ॥ ८१ ॥ 

ननु दन कमकये सति कथं जौवनं खात् ? तवाद-- 

{ जोवन््क्तसख सश्ररोरषवस्याने युक्तिपरदनम् ।-- ) 

च्श्रसणवत् धतशरोरः ६ ८२ ॥ 
कुलाल अ्मनित्तावपि पूर्वकमतेगात् सखयमेव कियत्कालं चक्रं 

भ्रमति, एवं नोत्तरं कर्मानुत्यत्तावपि प्ारब्वकमवेशेन चैष्टमानं 
असो रं त्वा जौवन्यक्तस्िष्ठतोत्यथं; ॥ ८२ ॥ 

ननु उानडेतुसन्प्र्नतवोगेन मोमादिवासनाच्लये कथं शरौर- 
क्रारखस्? न च योगस् संस्ाराभिभावकले किं मानमिति वाच्यम् ; 

“व्युत्यान-निरयधसंस्कादयोरमिभव-प्रादुभानो = निरोधच्तणवित्तान्वयो 
निरोचपरिखणास्दः” ( विभू पा० 2) इति योगसूवतस्तत्छिङध, 

चिरकालौगेख विषयान्वरावेशच्य विषवान्तरसंस्कारिभावकतयः 

लोदःऽग्यनुभवांति ? तलाद-- 



सौ योऽष्यायः । [९४५ 

` ॥ ~ ॥ 

ब्ररोरधारणदेतवो थे विषयष्ंस्काखः, तेषामस्पावश्ैवात् तसं श्र रौर~ 

धारणस्य सिद्िश्विथः। अत चाविद्यासंस्कारनैश्खय सत्ता नापेच्य्ै, 

अविद्याया जब्मादिषूपकमविपाकारम्भरमादे डतुत्वात्, योगभाष्ये व्यासै- 

स्तथा व्याख्यातन्वात्, वौतरागजन्मादङ्रनादिति न्यायाच्च; न त 
रव्य फलककमेभोशेऽपौति। यत्र च निवभेनाविया अपेच्यंते, स पर्यास- 

विश्चैषरूपौ भोगो मूदेष्वेवासि, जौवद्यक्तानां तु भमोग्भास एषेति 
ग्रागुक्तम्। यत् तु कथिदविघासंस्कारलेश्रोऽपि जौवन्युक्तखय तिष्टतो- 

त्याह, तन्न ; घर्मा घर्मोत्पत्तिप्रसङ्ात्, अन्धपरम्पराप्रसङ्त्, अविद्या- 

संस्कार्तैशसत्ताकल्यने प्रयोजनाभावाच्चं $ एतच व्रह्मसौ्मासाभा्यं 

प्रपञ्चितमिति ॥ ८३। 

बासवा क्याधसुपसंदरतति- 

( विवेकात् क्रतक्तत्यतापं दंशनम् !- ) 

विवेकान्निःगरेषद्ःखनिटत्तौ क्तक्ललता, 
नेतराच्नेतरात् ॥ ८४ ॥ 

उक्ताः विकैकसिद्धितः परवैर््यद्ारा सर्वन्वत्िनिरोषेन यद 
निःशेषतो बाचितावाधितसाधारण्येनखिलदुःखं निवत्तेते, तदैव पुरुषः 

कतक्तत्यो मवति, नेतराज्नौवन्ुक्चादेरपोत्बधः। नेतरादिति वौष्ठा- 
इष्यायसमाप्नौ ॥ ८8 ॥ 

अत्यन्तललयप॑य्यन्तः कार्ययोऽव्यक्तसख न†लमनः । 

मरकत एवं विवेकोऽतर परवेरागम्यसाघनम् ॥ 

इति ौविक्ञानभिचुनिमिंते कापिलसाङ््परवचनश्य 
भाप्ये वेराग्याघ्यायस्ततोयः ॥ रे ॥ 

पिये की 



चतुर्धऽध्यायः । 
शास्र सि्वाख्यायिकाजातसुखैनेदानो विषरेकन्नान साधनानि प्रदशन्टै- 

धानोखेतदधं चतुर्याध्याय आरभ्यते-- 

( तच्योपदैशात् विवैकोत्यत्तौ राजपुवदृष्टान्तः ।-- ) 

राजपघुतवत्ं तच्चोपदेशात् ॥ १ ॥ 
पूर्यपादशैषसूवस्यविवेकोऽनुवर्च॑ते । र†जपुतस्वेव तत््वोपदे्षादिवेको 

जायते इव्यय: ! अतेयमाख्यायिका--कश्चिद्राजपुली गख्डजजन्यना 
पुराजिःसारितः शवरेख कनचित् पोणितोऽदहं एवर इत्यभिमन्यमान 

आक्षे, तं जोवन्तं ज्ञात्वा कश्चिदमनात्यः प्रबोधयति, न त्वं शवरः 

राजपुवोऽसौति। स यचा कटिव्येव चाण्डालाभिमानं त्यक्ता तात्तिकं 

राजभावभेवालम्बते, राजाऽहमस्प्ौ ति, एवभेवादि पुरुषात् परिपरण- 

चिन्मालेणभिव्यक्तादुत्यन्नर्वं तस्यां इति कारुखिकोपदेशत् प्रकत्यमि- 

मानः त्यक्ता ब्रह्मपुलत्वाददमपि ब्रह्छेव, न तुं तद्लक्तणः संसा रौत्येवं 

स्व-खरूपभमेवालम्बते इत्यर्घः। तथा गारुड-- 
“ययेकदेनमणिना सवं मलयं जगत् , 
तथेव जातमौशेन जातैनाप्यखिलं भवेत् ॥ 

ग्रहाविष्टो दिजः कश्चिच्छःद्रौऽमिति -मन्यते ! 

ग्रइनाश्त् पुनः स्वयं व्राह्मणं मन्यते यथा ॥ 

मायाविष्टसघया जवो दैदोऽदर्मिति मन्यते । 

सायानाशत् पुनः खोयं रूपं ब्रह्मास्मि मन्यते ॥ 

दति॥ १) 

स्दौ-गृद्रादयोऽपि ब्राह्मणेन ब्राह्मणखोपदेशं यचा क्तार्घाः खुर्त्यि- 

तदर्थमाव्या यिकराऽन्तरं दशेयति-- 

( अन्यार्योपेशत् विबेके पिशचख्यायिका ।-- ) 

पिशाचवदन्या्थोपटेशेऽपिं ॥ २॥ 

अजल॑नाथ चरौक्ेन तच्चोपदेशे क्रियमाशेऽपि समोपखस्य पिशाचख 

विषेकज्रानं जातम्, एवसन्येषामपि भवेदिव्यघंः ॥ २॥ 



चदतुघे.ऽच्वकयः | [> 2९] 

यटि च सक्घदुपदेशरात् क्ानं न जायते, तदोपदेशाल्रत्तिरपि कत्तव्या 

दूतौ तिद्ासान्तरेखद- 

( पुनः पुनः उपरस्य कत्तव्यतायां करनक्षेतोराख्यायिको ।-- ) 

आटन्तिरसक्रदुपद्शात् ॥ ३॥ 
॥, 
(र 

ए ¢ > ~ ¢ 

उंपरैश्ाठत्िरयि कत्तव्या, छान्दोम्यादौ स्रेतकैत्वाटिकं पव्यास्रिः- 

प्रभूतः न.मसक्तदपटेशे तिद दित्यर्थः ॥ ३। 

वेराम्याधं निदर्यनपूषेकमालस द्रत भङ््दत्ाटिकं प्रतिपादयति 

( वैराग्यात् किविंकोत्पत्त पिता-पुल्यौः दृष्टान्तः ।-- ) 

पिता-घुव्बद्भयोष्टत्वात् ॥ ९ ॥ 
सखस्य यपिता-पुवयौरिवालमनोऽपि मरणोत्पच्यो एत्वादनुमितत्वएतं 

वैराग्ये विषेको भवतो्यैः। तद्क्तम्-- 
(्आलनः पिद्ट पुत्राभ्यामनुभेयो भवाप्ययौ" | 

इति ॥ 8\ 

इतः पंरसुत्यनरन्तानख विरसं च ऋाननिष्पच्यंङ्गन्धास्या यि कौक्छ- 

द्टान्तेटशयति-- 
८ त्याग-वियोगयोः सुख-दुःखत्वे श्यनसा्यायिका !-- ) 

प्ये नवत् सुख-दःखौ त्याग-वियोगाभ्याम् ॥५॥ 
परिमग्रदो न कत्तव्यः, यतो द्रव्याणां त्यागेन लोकः सुखो, वियोगेन च 

टःखो भवति श्येनवदिव्यथः। श्यनो हि सामिघः केनाप्यपद्दत्य{निषा- 
हियोच्य दुःखीक्रियते, सयं चैत् व्जति, तदा दुःखादिरूच्त। 

तदुक-- 

“सामिषं कुररं जघ्रवलिनोऽन्ये निरामिषाः । 
तदामिषं परित्यज्यस सुखं समविन्दत ॥” 

इति ।! तथा मनुनाऽप्युक्तं- 

“नदीकूलं यश छक्तो व्रं वा शकुनियधा ] 

तश्चा त्यजन्रिसं दैदं कच्छात् ग्राद्ाद्वमुयते ॥* 

इति ॥ ४। 



[१५०] साङ्कद्शनम् । 

( देयबु्धा त्यागे सपकञ्चकदृष्टान्तः ।-- ) 

अहिनिर्वयिनौवत् ॥ € ॥ 
यधा अदिजौ णां त्वचं परित्यजबयनायासेन ईयलुद्धा, तयेव सुसुच्ुः 

पक्ति बहुकालोपभुक्तां जौ इयबुद्धा त्यजेदित्यर्थः! तदु 
जो त्वचमिवोरगः? 

इति ५ ई ॥ ( 
ष + © 

व्यक्तं च प्रकत्याटिकं पुननं सखोकु्ययादित्यवादद- 

( त्यक्तायाः प्रकते पुनर ग्रे छिनदस्तटृष्टान्तः ।-- ) 

शछिन्नदस्तवद्ा ॥ ७ ॥ 
यथा छिन इस्तं पुनः कोऽपि नादत्ते, तथेवेतत् त्यक्तं पुनर्नाभि- 

सन्यतेत्यर्यः । वा-ब्दोऽप्ये ॥ ७ ॥ 

( अनुपयोग चिन्ताया वन्धनदेतुत्वे भरतटृष्टान्तः ।!-- ) 

अरसाघनानुचिन्तनं बन्धाय भरतवत् ॥ ८ ॥ 
विवेकस्य यदन्तरङ्कसाघनं न भवति, स चेद्वर्मोऽपि खात्, तथाऽपि 

तदनुचिन्तनं तदनुष्ठाने चित्तख तात्पथ्यं न कर्तव्यं, यतस्तत् बन्धाय मवति 

विवेक विस्मारकतया भरतवत् | यथा भरतख राजघर्घम्यमपि दोन्- 

नाघचहरिणशशवकख पोषण मित्यथः। तथा च जड़मरतं प्रकछत्य विष्णु- 

पुरार-~ 

“चपलं चपले तस्मिन् दूरगं द्ररगामिनि। 
आसौचेतः समासक्तं तस्मिन् इरिणपोतके ।» 

दति॥ट८॥ 

( योगिनः बहुभिः सङ्ख योगभरंशकतव कुमारौशङ्न्टष्टा न्तः ।-- ) 

बहभिर्यीगे विरोधो रागादिभिः 

कुमा रो शङ्कवत् ॥ < ॥ 
बहुभिः सङो न काय्यैः, वदहुभिः सङ् डि रागायभिव्यत्या कलद्धी 

भवति योगभंशकः । यथा कुमारो लश्ड़गनामन्योऽन्यसङ्न भख 
त्वारो भवतीत्ययं; | ९॥ 



यतुर्घस्ध्यायः ! [१५ ९ 

( योगिनो दाभ्यां सङ्स्यापि योगम्रश्कन्वकथयनम् ।-- ) 

इाभ्यामपि तथेव ॥ १०॥ 
दभ्या योगेऽपि तथेव विरोधो मवति, त रएकाकिनैव खातव्य 

नित्ययेः। तदुतं- 

“वासे वदनां कलद्धो मवेदार््त दयोरपि । 

एक एव चरेत् तस्मात् कुमार्या इव कङ्णम् ॥" 

हति ॥ १०॥ 

“अराव वश्यविरसे चित्ते सन्तोघव्िंते । 
स्नाने वक्त मिवाद्श्र न ज्ञानं प्रतिविम्बति ॥* 

षति वचनाद्धिराशता यो गिनाऽनुरयेव्याद- 

( आश्ावजन्य सुखकरत्वे पिङ्लादष्टान्तः ।-- ) 

निराशः सुखौ पिङ्गलावत् ॥ ११ ॥ 
आशां त्यक्ता पुरुषः सन्तोषाख्यसुखवान् भूयात् पिङ्लावत्! वचाः 

पिङ्लानाम वेष्या कान्ताधिनौ कान्तमलब्धा निर्विसा सतो विद्धायाशं 
सुखिनो वभूव, तद्दिवथेः । तदुक्तम्- 

“आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम् । 

यघा सकद कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिङ्ला ॥? 

इति । नन्वा्णनिलयया टुःखनिहत्तिः खात्, सुखं तु ङुतः १ साधन. 
भावादिति ? उच्यते-चित्तख सच्वप्राघाग्येन सखाभावविकं यत् सुख- 

नाशया पिहितं तिष्टति, तदेवाश्चावि गभ लब्वह्रत्तिकं भवति, तेजःप्रति- 
वद्रजलशिव्यवदिति न तल साघनापेक्चा ; एतदैव चाये सुखमिटयुच्यते 
इति ॥ ११॥ 

योगप्रत्तिवन्धकत्वादारम्भोऽपि भोगां न कर्तव्यः, अन्यधैव तदुपपत्ते 
रिव्याद- 

( अनारम्भख भुखंकरते सर्षदृष्टान्तः ।-- ) 

अनार ग्भऽपि परह सुखौ सपवत् ॥ १२ ॥ 
भुखी भवेदिति भेष; । गरषं सुगमम् ¦ तदक -- 



[१४२] साइनदशनम् । 

“ब्रद्हारम्भो हि दुःखाय न सुखाय कथञ्चन | 

पः परत्र तं वेश्म प्रविश्य सुखभेधते ॥* 

ति ॥ १२॥ 

शस्त्रेभ्यो गुरुभ्यश्च सार एव ग्राद्यः, अन्यघाऽभ्युपगसवादादिन्ि- 

रंशतोऽसां रभागेऽन्योऽन्यविरोचना यं वादहृल्येन वचेकाग्रताया असम्भवा 
दित्याद-- 

( शस्तो गुरतश्च सारादानख उपयोगितधिं षटपदषृद्टान्तः -- ) 

बह शास्व-गुदपासनेऽपि सारादानं 

बट् पद्वत् ॥ १३ ॥ 

कृ्तर्व्यमिति शेषः । अन्यत् घुगमम् ! तटुक्तम्- 
“अणुभ्यश्च मदङ्धयश्च शस्तेभ्यः कु्रलो नरः । 
सवतः सारमादद्यात् पुष्येभ्य इव घषटुपद्; ॥ 

दति । माकंशण्डेयपुरागे च-- 

“सारभूतमुपारीत सनं यत् खां साधकम् । 
ज्ञानानां बहता येषा चोगविघ्नरकरौ हि सा 1 

इदं चेयमिं ज्ञेयमिति यस्तृपितश्रेत् । 

असो कल्यसदलेषु नेव ज्ानमवाप्रयात् 1» 
इति ॥ १३॥ 

लाचनान्तरं यधा ता भवतु, एकक ग्रतयव स्माधिपालनद्ार 

विषेकसाक्तात्कारी निष्यादनोय इत्याद-~ 

( एकाग्रतायाः समाधिसिद्धौ इषुकार टष्टान्तः !- ) 

दषुकारवन्चैकचित्तश्य समांधिद्ानिः ॥ १४॥ 
यथा शरनिर्माणयेकचित्तयेषुकारसख पाश्च राहो गशमनेनापि न 

छच्यन्तरनिरोघो होयते, एवभेकाग्र चित्तसख सतैथाऽपि न समाधिष्दानि- 

हैत्यन्तपनिरोधक्ततिभे वति $ ततश्च विषयान्तरसच्चाराभावे व्येयसाचा- 
त्कारोऽप्यवश्यं भवतौत्येको ग्रतां ङुययादित्मघं; । तद्र्तं -~ 



चतुर्घोध्यायः ) [श्र 

धतदरैवमालमन्यवरद चित्तो न वेद किञ्चिद्रडिरन्तरं वा । 
य॒येषुकारो पतिं व्रजन्तमिषौ गताला न ददश पारं ॥* 

दूति # १8 ॥ 

सत्यां शक्तौ एन बलाच्छास्लक्रतनियमो दवा लङ्घते, तदः जान 

निष्यल्यान दैव्यं योगिनो भवतोत्याद- 

( श्स्ोयनियमलङ्गनख ज्ञानप्रतिवन्धकत्वे लोकटृष्टान्तः {-- ) 

का तनियमलङ्न्प्दानथंवयं लोकवत् ॥ १५ ॥ 
यः शास््ेषु क्रतौ योगिनां नियमः, तखोह््गने ्ाननिव्यल्याख्योऽर्यो 

न मवति, लोकवत्। यथा लोके मेषज्यादौ विदितपच्यादौनां लक्घने 

तत्तत्िद्धिन भवति, तददित्यथेः। अश्ठ्या न्ानरच्ाघयंवा लङ्गनेतुन् 

त्ानधलतिवन्धः, 

“अपितव्रतकस तु कैवलं बरह्मणि खितः । 

ब्रह्मभू तश्चरन् लोकै ब्रह्मचारौति कथ्यते ॥* 

ईति मोच्तधर्मादिभ्यः वसिष्ठादिस्मुंतिभ्यश्च ; अत एव विष्णुपृराणादौ 
छया कमत्यागिन एव पाषरण्डतयए निन्दिताः, “पंसां जटाधारणं 
भोण्डग्वतं रेव? दत्यादिनेति ॥ १५ ॥ 

नियसविस्परणेऽप्यानथं कमादद-- 

( नियमविस्मरणस्य अनर्घोत्यादकत्वे मेकौटृष्टान्तः !-- ) 

तद्दिद्मरणेऽपि मेकोबत् ॥ १६ ॥ 
सुगमम् । भेक्याश्चयमाख्यायिका--कथित् राजा गयां गतौ 

विपिने सुन्दरीं कन्यां ददे! साच राक्ता मार्य्याभावाय प्राता 
नियमं चक्रे, यदा मच्च त्वया जलं प्रदृश्यते, तदा मया गन्तव्यमिति । 

एकदा तु क्रौडया परि्ान्ता राजानं पग्रच्छं, कुत जलम् १ इति । 

राजाऽपि समयं विस्मृत्य जलमदशयत् । ततः सा भेकराजदुडिता काम 

रूपिणौ भेकौ भूत्वा जलं विविश् $ ततश्च राजा जालादिभिरच्विष्यापि न 

तामविन्ददिंति ॥ १६॥ 

वावत् गुरुवाक्यमौमां साया अप्यावश्यकत्वे इतिडासमाइ-- 



[१५४] साङ्यदशनम् 

( गुरूवाक्यापदयसश्ख ज्ञानारुत्यादकत्व वियोचनट््टान्तः {-- ) 

नोपदेशश्चवयेऽपि क्तक्लव्यता परामर्णाहते 
वियोचनवत् ॥ १७ ॥ 

रास युरुवाक्यतात्पव्यनिर्णायघको विचारः, तं विना उपरैशवाक्छ्- 

श्युवसोऽपि तच्चत्ताननियम्े नास्ति, पजापतेरुपदैशखवरेऽपौन्द्र-विरोचनयो- 
मध्ये विरोचनख परामश्भावेन ब्रान्तत्वश्रुतेरित्य्ः ; अतो गुरूप- 

दिष्टख सननमपि का्यैमिति। दृश्यते चेद्¡नौम्येकस्यैव तच्वमख्युय- 
टेश्ख नानारूपैर्थैः सम्भावना, अखण्डत्वमवेधम्यलक्षणाभेदो- 
६विंभःग प्रति ॥ १७ ॥ 

अत एव च परामर्णो दश्यते इत्याह- 

( ररुवाव्यपर मर्रस्य ्ानोत्पादकत्वे दन््रदृष्टान्तः ।-- ) 

ष्टस्तयोरिन्द्रस्यं ॥ १८ ॥ 

तच्छ ठनोक्तोच् मानयोः पराम $ तयो रिन्द्र-विरोचनयो संप्ये परास 

इन््रस्य दष्टसेव्यघः ॥ १८ | 

सम्यगन्नानाधिंना च गुरुसेवा बद्ुकांलं कततव्येत्याद-- 

८ ज्ानार्यिनां गुरसैवाया अवण्यकत्तेव्यतानिरदेशरः -- ) 
^~ (अ 0 ~ # 

प्रगति-ब्रद्य च््योपसपणानि क्रला सिड्विद- 
कालात् तद्रत् ॥ १६ ॥ 

तददिन्दरस्येवान्यस्यापि गुरौ प्रणति-वेदाध्ययन-सेवादौन् क्त्वे 
सिदधस्तत्तवाचैस्फर्तिभे वति, नान्येव्यधैः । तधा च गरुति. 

"यख रेषे परा भक्ति्यधा हवै तघा गुरौ । 
तस्ते कथिता चर्थाः प्रकाशन्ते मद्ात्मनः ॥* ( श्रेताश्च° ६।२९ ) 

इति ॥ १९ ॥ 

( ज्ञानोत्पत्तौ कालनियमामावे वामदेवदृष्टान्तः 1-- ) 

न कालनियमो वामदेववत् ॥ २०॥ 
रेदिकसाघनादेव भवतौव्ादिरज्ञानीदये कालनियमो नालिः. वाम- 



चतुर्घोऽध्यायः ! [शष] 

देववत्! वामदेवस्य जन्बान्तरोयसाघनेभ्यो गभःऽपि यचा कानोद्यः, 

तए अन्यख्यापौत्यथः। तथा च श्रुतिःः-“तञ़ेतत् पण्यनरषिवांमदेवः 

प्रतिपदं मनुरभवं सूव्यगरेति, तदिदमप्येतददि य एवं वेदाहं ब्र्मास्मौति 
स इट् खवं मवति" ( वुद° उ०१।४१०) इत्यःदिरिति। अदं मनुरभवृः 
सिन्यादिकमवरेघम्पलच्सामेदपरं. स्वव्यापकताख्यवदतापरं वा ¦ “सरवे 
समाए्रोषि ततोऽसि सूव? (गोता० ११।४०) दत्यादिस्मरखात् ! सख इद् 
सव भवतोति त्वौपाशिकपर्जिचेद स्ाव्यन्तच्छेदपर मिति ॥ २०॥ 

ननु सगुणोपारनायः अपि तानच्ेतुत्वश्वखात् तत एव जानं 

भविति, किमथ दुष्करसृच्छयोगचय्यंति १ ठत्राइ-- 

( योगानुएानस्य साक्तात् तान डतुत्वनिदं श! ।-- > 

अध्यस्तरूपोपासनात् पारम्पय्वे ण यच्तीषा- 
सक्ानामिव॥ २१॥ 

सिद्धिरित्यनुषव्यते। अध्यल्तरूपेः पुरुषां त्रह्म-विष्ण-रादौना- 
मुपासनात् पारम्पश्यण व्रह्मादिलोकप्रापिक्रमेण स्चशुददिारष वा 

्ाननिष्यत्तिः, न साक्तात्, यया याह्िकानामित्यधेः ॥ २१ ॥ 

व्रद्छ् दिद्धोकपरम्मरयाऽपि ज्ञाननिष्यत्तो नास्ति नियम इत्याद््- 

(व्रह्मादिलयीकप्राप्रखःपि जन्द्ुतेर्लन निष्पत्तौ नियमामाएवकथनम् ।-) 

दूत्रलाभेऽप्याघ्रत्तिः पञ्ाग्नियोगतो 

जन्द्रश्ुदैः ॥ २२॥ 

नि्ुणालन इतरस्याध्यसतरूपस त्रह्मलोकपय्यैन्तस्य लाभेऽप्याछ्रत्ति- 
स्ति, कुतः ? देवयानयधेन ब्रह्मलोकं गतस्यापि दयुःपजन्य-घराऽमर- 

यो धिद्रूपा ग्निपञ्चके पञ्ादुतितो जन््मखवखात्, छान्दोग्यपञमप्रपाठक-- 

“असौ वाव लोको गौतमाग्निः (५।४।१) इत्यदिनित्य्यः ! यच्च 

बह्मलो काद नाह्रत्तिवाव्यं, तत् ततैव प्रायेणोत्पनहानपुर्षविषयक- 

{मिति ॥२२॥ 

ज्ञान निष्पतिर्विर्ेवेव्यवर निदषनमाद- 



[१५६] साङ्गदशेनम् । 

( विरक्त त्ाननिष्पत्तो इंस-चौरटृष्टान्तः 1-- ) 

विरक्तस्य डयहानमुपादेयोपाद्ानं 

हं स-चौरवत् ॥ २२ ॥ 
विरकस्येव देयानां प्रक्षत्यादौनां हानम्, उपादेयस्य चात्मन उपादानं 

भवति। यथा दुग्ध-जलयोरेवौमावापनयोमष्येऽसारजलत्यागेन सार- 

भूतच्तौ रोपादानं इसखैव, न तु काकादेरिव्यक्तैः ॥ २२॥ 

सिद्वपुरुघरसङ्गदप्ये तदुभयं भवतोव्यादह- 

( सत्सङ्स्यापि ज्ञाननिष्यत्तौ डतुत्वकथयनम् !-- ) 

लखातिश्ययोगाद्ा तदत. ॥ २४ ॥ 
लब्योऽतिश्यो हानकाष्ठ यैन तत्छङ्गादप्यक्तं भवति इं सवदैवेलः, 

यचा अलकंख दत्तालेयसङ्ममाव्रादैव स्वयं विवेकः प्राटरभूदिति ॥ २४ ॥ 

रागिसङ्ो न काय्यै इत्यादह-- 

( रागिसङ्ख अकत्तेव्य ताया शुकदृष्टान्तः !-- ) 

न कासचारित्वं रागोपडते शुकवत. ॥ २५ ॥ 
रागोपडते परुषे कामतः सङ्गो न कत्तव्यः, शुकवत् । यथा शुकपक्तौ 

रकषटरूप इति क्रत्वा कामचारं न करोति, रूपलोलुपे बेन्घनभयात्; 

तद्दिव्यघेः । २५ ॥ 
रागिसङ् तु दोषमाद- 

( रगस्ङ्सख सदोष शुकदष्टान्तः ।-- ) 

जुखयोगात् बद्व; शुंकवत. ॥ २६ ॥ 
तेषां सङ तु गुणयोगात् तदौयरागादियोग।त् बज्र: स्यात्, शुकवदेव । 

यधा कप्त व्याघस गुणे: रच्जभिव॑द्ञो भवति, तद्वदिव्य्थः । अथवा 
गुखितया युखलोलुचैहो भवति, श्ुकवदित्यथधः । अतेवोक्तं सौभरिण- 

८स मरे समाधि्जलवासमितमत्यसख सङ्गात् सद्दसेव नष्टः । 
परिग्रहः सङ्क्तो ममायं परिग्रद्योव्याश्च मदाविच्त्छाः 1 

हूति ॥ २६। 



चतुर्वष्यायः । [१४०] 

वेराग्यस्पव्यपायमवघारयति दाभ्यां- 

( भोगस्य रागवद्कत्वे मु निदृष्टन्तः ।-- ) 

न भोगाद्रागशान्तिमेनिवत् ॥ २७ ॥ 
यथा सुनैः सौभरैर्भोगान्र रागशान्तिरभूत्, पएवसन्देषामपि न 

भवतोत्यधेः । तद्क्तं सौभरिरेव- 
श्रा-त्युनो कैव मनोरधानामन्तोऽस्ि विन्नातमिदं मयाऽ्य । 
मनोरघासृक्तिपरश्य चित्तं न जायते वे प्ररमाये सङ्क 1» 

इति ॥ २७॥ 

अपि तु-- 

( भोगदोषद श्नात् रागशन्तौ मुनिटष्टान्त !-- ) 

दोषदशेनादुभयोः ॥ २८ ॥ 
उभयोः प्रक्रति-तत्काययैयोः परिणामित्व-दुःखालकत्वादिदोषदश्रना- 

देव रागशान्तिर्मवति, सुनिवदेषेद्यर्धः। सौभरेडिं सुङ्दोषद्रेनादेव सङ 

कै राग्यं खयते- 

“दुःखं अदेवेकशरौरजन् तथाऽ दैसङ्खय तदिदं प्रसूतम् । 
परिग्रडेण चितिपालमजानां सुतरनेकी्वइसौक्ञतं तत् ॥” 

द्रति ॥ रेट ॥ 

रागादिदोषोपडहतस्योपदेश ग्र शेऽप्यन धिकरारमान्ह-- 

( रागिण उपरैशग्रदणानधिकारित्वे अजटदृष्टन्त. ।-- ) 

न् मलिनचेतस्यपदेशवोजप्ररोडोऽजवत् ॥ २९ ॥ 
उपदेशरूपं यत् ज्ञानत्रक्षस् वोजं, तखाङ्करोऽपि रागादिमलिन चित्त 

नोत्पयते, अजवत् । यथा अजनासि-पे भा्याशोकमलिन चित्ते वशिे- 

नोक्तसयाप्युपदेशवौ जस्य नाङ्कर उत्पत इत्यथः ॥ २९ ॥ 
किं बदुना- 

( राग -ष्टसख उपदेश ग्रहस् नधिकारि्रे दृष्टान्तान्तरम् (-- ) 

नामासमावमपि मलिनदपणवत् ॥ ३० ॥ 
अृपातज्ञानमपि म्रलिनचैतद्युपदेश्णन्न जायते, विषवान्तरः- 

सा- ९8 



7५ब साइयदशनम् । 

सञ्चारादिभिः प्रतिवन्धात्। यथा मलैः पतिबन्धानममलिनदपरीऽ्थो न् 

प्रतिविम्बति तददित्यथे; ॥ ३०१ 
यदि वा कथञ्चित् जानं ज्ञायेत, तथाऽप्युपदेश्षनुरूपं न भवेदित्याद-- 

८ रागिणः कथञ्चित् ज्नाने जातैऽपि उपरेशानुरूपक्ञानमाएवो क्तः - ) 

न॒ तज्जस्यापि तद्रूपता पङ्जवत् ॥ २१॥ 
तस्मादुपदेशल्जातस्यापि ज्ानखोपदेश्रानुक्रूपता न्न भवति, सामग्र 

सनव बोधात्, पङ्गजवत् । यथा वौज खोत्तमत्वेऽपि पङ्टोप्रादौजानु- 

दरप्ता पङ्कस्य न् भवति, तददित्यधैः । पद्धस्थः नीयं शशष्यचित्तम् ॥ २९॥ 

ननु ब्रह्मलोकादिष्वैश्चयणेव पुसषार्थतासिद्धया किमघंमेतावता 
वृश्रासेन मोच्ताय काननिष्यादनम् ९ तलइड- 

( रेश्रव्ययोगखापि मोक्तासाघकत्वनिदे एः !-- ) 

न भूतियोगेऽपि क्तक्ललता उपाखसषिदि- 

वदुपास्यसिद्धिवत् ॥ २२ ॥ 
ठश्वव्यैयोगेऽपि क्तक्षत्यत् क्धताधताः नास्ति, च्यातिश्यदुःखै- 

नशुगलात्, उपाखसिवत्। यथेपाखानां ब्ह्मादौनां सिद्ियोगेऽपि 

न क्तक्रत्यता, तेषानपि योगनिद्रादौ योगाभ्यासश्रवणात्, तथेव 
तदुपात्तनया प्राघ्-तदेश्रव्यैखापौयथः । डपाखसिद्धिवदिति वीप्सा त्रष्याय- 
घान । ३२ ॥ 

अध्यायतितयोक्तख विवेकखान्तर ङ्कम् | 

अआख्यायिकाभिः सम्प्रोक्तमलताध्याये समासतः ॥ 

इति श्रौ विक्नानसिचुनिभिते कापिलसाह्भयप्रवचनश्य भाष्ये 

सरा ख्यायिकाऽष्यायञ्चतुर्ः ॥ & 1 



पञ्चमोऽध्यायः । 

खंशास्रसिद्वान्तः पर्या, । इतः परं खशास्वे परेषां पूपद्ानर्पाकर्त' 
पैच्चमेष्याय आरभ्यते । तवराद्ावादिसूत्रऽयश््देन यन्ङ्लं क्तं, तत् 
वय ध्मित्याकेपं समापत्ते- 

( सङ्ला चरणस्य अवश्यकर्तैव्यतायां पर॑माणप्रदशनम् !-- ) 
4 । 6 

मङ्लाचरणं शिष्टाचारात् फलदशनात् 

श्रुतिंतञ्चेति ॥ १॥ 

मङ्लाचरणं यत् क्रतं ततः प्रमाणे: कर्तव्यता सिद्धिरित्यर्थः । इति- 
बन्दी डत्वन्तराकाहननिरासायः ॥ १॥ 

ईश्र॑रासिडेरिति यदुक्तं तन्नोपपद्यते, कर्मफलद्(टतया तल्छिडेरिति थै 

पूवपकिणस्तानरिराकरोति- 

( रश्ररसिङंविषयक-पूवपक्चिमंतखेणडनम् ।-- ) 
१.० ~ = क € „ ^ ॥ क, 

ने ग्व राधिष्ठिते फंलनिष्वंत्तिः कमणां तद्धि: ॥२॥ 

इश्रराधिष्ठिते कारणे कर्मफलरूपपरिशामसख निष्यत्तिनं युक्ता, 
्रावश्यंकेन करीव फलनिष्यत्तिसम्भवा दित्यर्थः ॥ २ 

श्वर फलंदाटत्वसंपि न घटते इत्याह सूतः, -- 

( ईश्वरस्य फलंदाद्टत्वामावीक्ति; ।-~ ) 

खोप्रकारादर्धिष्टानं लोकवत् ॥ २॥ 
ईश्वराघिष्टाटत स्ोपकाराथं मेव लोकवदधिष्टानं यादिव्ध्थः ॥३। 
भवत्वौश्वर सयप्ुपकारः, कौ चति: ? इव्याशड्ाद-~ 
( स्ोपकाराथमौश्ररस्यारिष्ाटत्वसलौकारे दोषग्रद्नम् (-~ ) 

किक 

लौकिके्वरवदितरथा ॥ ४ ॥ 
ईश्ररसधीप्युपकारस्वौकारे लौकिरश्वरवदैेवं सौऽपि संसारो खात् 

ज्रपूरंकामतया ठुःखादिग्रसङ्ादित्यर्थः 1 8 ॥ 
तथेव भवतु ? इत्माशड्गाइ-- 



[१६०] सायदशंनम् । 

( ईश्वरस्य संसार्त्विखौ कारे दोपग्रदर्चनम् ।-- ) 

पारिभाषिकोवा॥५॥ 

संसारसत्वेऽयि चैदौश्चरः, तहिं सर्गी युत्यन्नपुरूषे परिभावामावसस्माक- 
सिव भवतामपि खात्, संसारित्वाप्रतिदवच्छत्वयीविं रोधानित्येश्वव्यः- 

शुपपत्तरित्यथेः ॥५॥ 

श्वर याधिष्टाटन्व बाधकान्तरभाद-- . 
( इश्वरस्य अयिष्ठाटत्वस्वीकारे वाधकान्तरप्रदशनम्!-- ) 

न रागाहते तत्सिं: प्रतिनियतकारणत्वात् ॥ ६ 

किञ्च, रागं विना नांचधिष्ठादत्वं सिध्यति, परेत्तो रःगसखय प्रतिनियत- 
कारणव्ादित्यर्थंः। उपकार इष्टायेसिद्धिः, रागस्तृत्कटे्छेति न पौन- 

रुतयम् ॥ ६ ॥ 

नन्वेवमस्तु रागोऽपोश्रे ? तलाद- 

( ईश्ररख रागित्वस्वो कारे दोषप्रदशनम् !-- ) 

तठ्थोगेऽपि न निलयसुक्तः ॥ ७ ॥ 
रागयोगेऽपि स्वोक्रियभारी सं निव्यसुक्तौ न खात्, ततश्च ते सिङान्त- 

हां निरित्धयैः ॥ ७ ॥ 

किञ्च, म्रक्लतिं प्रेश्वय्े प्रक्रतिपरिणाममूतेच्छादिना न सम्भवति 

अन्योऽन्य ःखयात्। नित्येच्छदिकं च प्रक्लतो न युक्तं, गरुति-सृतिसिदध- 

साम्यावस्थाऽनुपपत्तेः $ अतः प्रकारदर्यमवशिष्यते, तद्यंः- शव्यं किं 

प्रधानग्क्तित्वेनास्मदभिमतानानिच्छादौनां साच्तदिवं चैतनसम्बन्धात् ? 

ङि वा अयस्क,न्तसरिंवत् सन्निधिसत्तामातेण प्रेरकत्वादिति १ ततादं 

प्तं द्रषयति-- 

( प्रधानशक्तौच्छादि सम्बन्धात् पुरषस ईश्ररत्वस्वौकार दोषप्रदं श्नम् :- ) 

प्रधानंशक्तियोगाचेत् सेङ्गापत्तिः ॥ ८ ॥ 
प्रधान शकतेरिच्छादैः पुरषे समात् पुरुषखापि धनसङ्ापत्तिः, तथां 



वडमोऽव्या्ः ) [१६१] 

च “स॒ यत् तत्र किञ्चित् पश्यत्यनन्वामतस्तेन भवत्यस्य ययं पुरुषः” 

{ तद ० ४।२३।१५ ) इयाटिश्रुतिवियेष इत्यध; ॥ ठ ॥ 

अन्य त्वाद-- 

< प्रधानशक्तोच्छादौनां सल्िधिसत्तमात्त् पुंसषख ईश्ररत्वस्तोकारै 

दोषपदशभेनम् ।-- ) 

सत्तामं चाच्चेनू स्वशय्यम् } £ ॥ 
अथस्कान्तवत् सन्रिधिसत्तामातेख चैतैतनैश्वग्यं, तरिं सर्वेषामेव तत्तत् 

सभषु॒ भाक्तं पूखामविकरीषेखेशववयेमस्मदमिम्र तमेव सिद्धम्, अख्िल- 

मोनमंयोयाद्प प्रवातरेन सहदादिसजनादिति ; ततश्ैक एवेश्वर इतिं 
भवल्खि हान्त इानिरित्यथेः ॥ < । 

सखाईेतत्, ईश्वरसाघकप्रमणवि सेध नेतेऽसत्तका एव, अन्येव 

विधसत्तकसडदेः प्रधानमपि वपित शक्यते इति १ तत्रह 

( ईश्वरसिद्धै प्रमाखाभावोक्तिः ।-- ) 
प [क 

प्रसाणामावान्च तद्सिङ्धः॥ १० ॥ 

तल्छिद्धिनिेश्ररे तवत् चैत्यं नास्तौव्यनुमानथशन्दा तेव प्रभोखे 

केक्तव्ये, ते च न सम्भ्रवतं इत्यथे" ॥ १०॥ 
अस्म्दमेव प्रतिपादयति सूलाभ्यःम्- 

८ ईश्वरसिद्धे अनुमानप्रमायस्य असर्म्वत्वषरतिपादनस् 1-- ) 

सस्वन्वामावान्चानुमानम् 1 ९१॥ 

सम्बन्धो व्याः; अभमावोऽसिद्धिः; तथा च, "महदादिकं सङकतैकं 
काय्यैत्वत्' इत्याद्यनुमानेष्व प्रयोजकत्नेन व्याप्यत्वासिद्ध नेश्वरेऽनुमन्द- 

मित्यधेः ॥ ११॥ 

नापि शब्द इत्याह-- 

( इश्ररसिद्धौ श्दप्रमाणख असम्भवत्वधैतिपोदनभ् !~--) 
ति त्रं ध्र ॥॥ 

श्रुतिरपि परैषानकाय्यलस्य॥ १२१ 
क ~ ए, क 

श्रपच् प्रवाकःव्यैरखेव श्रु^तर्त्, न चैलनकरररत्वे! 



[१६२] सा्दशंनम् । 

“अजामेकां लोडहितशुक्लक्तष्णां 

बद्कोः प्रजाः खजमानां सरूपाः 1» ( शरेताञ्च० 8।१ > 
“^तद्धदं॑त्यव्याक्तमासौत्, तन्नाम-रूपाभ्यां व्याक्रियत” ( छद्ध° ० 
२।8।७ ) इत्यादिरित्यधंः । या च “तदक्तत वहु साम्” छान्दो०६।२।३ > 
इद्यादिश्चेतनकारणताश्रुतिः, सा सर्गादावत्यनस् मद त्तत्तोपधिकस 
महापुरुषस्य जन्यज्ानपरा$ किंवा बद्ुभवनानुरोघात् प्रधान एवं 
“कूलं पिपतिषति” इतिवत् गौणो ; अन्यया “साक्तौ चैताः केवल 
निगुणशचः? ( शेताश्च ° ।११ ) इत्यादिश्ुतयक्तापरि णामित्वसख दुरपिऽरु- 
यत्तेरिति। अयं चश्वरप्रतिषेध पश्ये वैराग्यार्यमीश्वरन्नानं विनाऽपि 
मोचप्रतिपादनाथं च प्रोद्वादमालमिति प्रागेव व्याख्यातम् $ अन्यथ 
जोवव्यात्त्तस्येश्वर नित्यत्वादेगांणत्वकल्यनागोरवम् । ओौपाधिकानां नित्य- 
ज्ञानेच्छाठौनां महदादिपरिणामानां चाङ्गोकारेण कौटख्यादयुषपतत- 
रत्यादिकं ब्रह्ममोमांसायां द्रष्टव्यमिति । १२॥ 

नाविद्यातो बन्ध इति यत् सिद्धान्तितं प्रचमपाई, तत्र॒ परमतं 
विस्तरतः प्रचट्रकेन दरषधति- 

( अविद्यातो बन्धः इति परमतद्रूषणम् !-- ) 

नाविदाशक्तियोगो नि.सङ्नसख ॥ १३ ॥ 
परे प्रादुः, प्रधानं नास्ति, किन्तु छाननाश्चानायविदयाऽऽख्या शक्ति- 

श्रेतने तिष्टति, तत॒ एव चैतनख वन्धः, तन्ना च मोत्त इति। तवेद 
मुच्यते, निःसङ्गतया चेतनखाक्दाशक्तियोगः साक्ान्न सम्भ्रवतीति 
अविद्य दस्सिंस्तदाकारता, सा च विकारक्श्चिषोऽधिकारदहेतुसयोगरूपं 
सङ्गं विन न सम्भरवतोत्यचंः ॥ १३॥ 

नन्वविद्यावशदेवावियायोमो वक्तव्यः, तथा चापारमिकत्नाद् 
तया सङ् इति ? तवादह-- 

( अकिद्यावशद्कियायोमसखोकारे दोषग्रदर््नम् !--) 

तट्योगे तत्छिद्वावन्योऽन्याखरयलम् ॥ १४ ॥ 
अविया गरोगाढविदयासिशे चान्योऽनयाश्रयत्वमालाग्यत्वम्, अनवस्थ 

वेति शेः , १४ ॥ 



वच्चमोऽव्याथः। [१६३ 

नतु वोजाङ्करवदनवयखा न दोषाय ९ इत्या ङ्ाद- 

( अनवख्यायां; दोषाभावो क्तिंखस्डनम् {~~ ) 

नं वौजाङ्रवत् सादिसंसारशुतेः॥ १५॥ 
वौजा ङरवदप्यनवदखा न सम्भवति, पुरेवाणां संसास्खां वियः यखिला- 

नंघरूपंख सादित्नश्ुतेः, प्रलय-सुषुश्य दावमावश्व णादिव्यठः! «विज्ञान 

चन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुतछ्नाय तान्येवानुविनश्यति" ( छंद० उ० २।३।१२) 

इ्यःदिश्रुतिभिंडिं प्रलयादौ बुदिद्यभावेन तदौपाधिकाविदया- 
विवयादयखिलक्षंसारणशृन्यं चिन्मावत्वं पुरुषाणां सिडनिति। ¦ तस्मा 

दविद्याऽ्यावि्यकौति वाद्ातम् ॥ १५ ॥ 

नन्वस्माकमविया पारिभाषिक, न तुं योगोक्तानालन्यात्हुदयादि. 

रूपा; तथा च, भवतां प्रधानवटेवास्माकमपि तस्या अखण्डान{दितयां 

परषनिष्ठत्वेऽपि नसङ्गतदहानिरिव्याशङ्ायां परिकव्पितमविदया छन्दां 

विकचः द्रषयति-- 

( अविद्या श्व्दखाथ निय परमतखण्डनम् {-- ) 

विद्ातोऽन्यले बह्यवबाप्रप्रसङ्ः ॥ १६ ॥ 
यदि विद्याऽन्यत्वभेवावियाशन्दाघेः, तरिं तख क्ाननाश्यतया बरह्म 

्रलनोऽपि बाधो नाशः प्रसज्यते, वियाभिनरत्वादित्यध्ैः । १६ ॥ 

( विद्यया अविद्याया अवाच्ये दीषो्तिः ।-- ) 

अवाघे नेष्फल्यम् ॥ १७ ॥ 
यदि त्वविदारूयमपि विद्या न बाध्येत, तर्दिं वियाप्रै फल्यम्, 

अविव्यानिवत्तकत्वाभावादित्यघ॑ः ॥ १७॥ 

पर्चान्तर द्रषयति- 

( वियावाघ्या अविद्या इति मते दौषप्रदशनम् ~ ) 

विया बाध्यत्वे जगतोऽप्येवम् ॥ १८ ॥ 
यदि पुनविदययया चैतने बाच्यत्वमेवाविदात्वभुच्यते, तथा सति जगतः 

परक्षनि-नद्दायखिलप्रपच्चखाप्येवमवियात्वं खात्, “अयात आरेश्नो नेति 

नेति? (उद° उ० २।३।६) ५२ य्य मनया ( छद" ० २।८।८ ) इत्यादि- 



[१६४] साहंद शनम् । 

श्ुतिभिर्मिष्याक्ानखेव प्रकत्यादैरप्यामनि वाधितत्वादित्धथेः । तथा 

प्वाखिलप्रपञ्चस्पैवा विद्यात्वे स्येकस्य ज्तानेनरविच्धानाश्एदन्येरपि प्रपञ्च 

न द्ृश्येतेति मावः विद्यानाश्यत्वं चाविदात्वं व्ल न व्यते, 

विद्यानाश्यत्ेन विदयान्यग्रहासन्भ्रवादालमाययेदिति ॥ १८ ॥ 

( त्रविदाया विय्यावध्यत्वस्वौकारे दोषप्रद भनम् \-~ ) 

तद्रूपत्वे सादिलम् ५.१९ ॥ 
भवतु वा यद्ाकद्च्चित् विद्यावाच्यत्वमेवावि्यात्वं, तथाऽपि तादग्र- 

वस्तुनः सादित्वननेव पुरुषेषु, न त्वनादित्वं सम्भवति, “विन्नञानदन एव 

{ व्रद° उ० २।४।१२ ) इत्थायुक्तश्ुतिभिः प्रलथादौ टएुरुषख चिन्मालत्व- 

खिद्ररित्यधः। अस्ममते च प्रलये पुरुषस्यासंसारत्वेऽपि खतन्तनित्य- 

ग्रधानतं गात् पुनबन्ध -उपपादितः, तथा प्रघानसंयोगेऽपि पराम्भवौया 

विवेक एव वासनाइदृष्टादिद्वारा निमित्तमित्यप्युक्तम् $ तस्मात् याग- 

ट्भनोक्तादन्य नास्यविद्या, सा च ुद्धिधमै एव, न पुरुषघसं इति 

सिद्धम् ॥ १९) 

अतिवाध्याये कर्मनिमित्तं प्रधानग्रहत्तिरिति यदुक्तं, तत परपूवप्ं 

समाघत्तं प्रघट्केन--~ 

( क्मनिमिचा प्रधगनंप्रहत्तिरिव्यु्तौ प्रतिपचचमतरुमाघानम् {-- ) 

न धर्मापलापः प्रक्षतिकाव्थवेचिव्यात् ॥२०॥ 
ऋप्रत्यत्ततयः धर्मापल्ीपो न श्षम्भवति, परकतिकाय्येषु वे चित्प्रान्यर्था- 

$नुपपच्यां तदनुमानगदित्यथेः । २० ॥ 

पमाखन्तरसप्यादह-- 

{ प्रत्यक्ताभावात् घर्मापलाधंख असम्भेवतायां प्रनाणप्रदश्नम् 1- ) 

श्रुति-लिङ्गादिभिस्तंत्सिङ्धिः ॥ २१ ॥ 

'पुण्यो त्रै पुरयेन कमणा भवंति, पापः पापेन ८ च्ध° ^ २।२।१९ ) 

इत्यादिश्रुतेः, ““खर्गकामेऽशमेघेन यघैत” दति विर्व्यादिरूपाह्िङ्कत् 

योगिप्रत्यत्तादिमिश्च तल्वि डिरित्य्थः । २१॥ 

प्र्यचाभा वाद्ग सिंर, परख हतुमःभसोकरो ति~ 



पञ्चमोऽध्यायः | [१६५1 

( प्रत्यच्तभ.वात् घर्माभएव इति भतख खर्डनान्तरम् !- ) 

न् नियमः प्रमाणान्तरावङ्ाशात् ॥ २र२॥ 

प्रत्यच्चामावात् वस्रभाव इति भियमो नालि, अमाखन्तरेणापिं 
बरतूनां विषयौ करणादिव्यथे; ॥ २२॥ 

धमेवदधर्मसपि साघयति- 

( धर्माभाववत् अघर्माभाव इति मतखापि खंण्डनोक्ति; ।-- )- 

उभय वाप्येवम् ॥ २२॥ 

धर्मवद्धर्मेऽष्ेकं प्र॑मांणनोत्यथंः ॥ ६२ ॥ 

ननु विष्यन्ययाऽनुपपत्तिरूपया अर्यापच्या घससिद्धिः,सा च नस्यधर्म 

इति कधं मौ तलिङ्ग तिरे शोऽधसः ? . इति. चैन इत्याद- 

( अधर्मसङ्गावे सखमतप्रद्नम्.।-- ) 

अर्धात् सिद्धिश्चेत् समानमुभयोः ॥ २४ ॥ 
यतः समानसुभयो वर्माचनयोलिङ्मस्ि, “परदारान्न गच्छत्” इर्ति 

निमेधविष्यारेवाघमं लिङ्कत्वादित्यधः ॥ २४ ॥ 
ननु धर्मादिकं चैत् स्दोक्ततं, तदि पुरषाणां घर्मादिसत्वेन परिणामाः 

दयापत्ति ? दव्याश्ङ्ां परिदरति- 

( घर्मादौनामन्तःकर णघमेत्व निर्द्र: ।- ) 

अन्तःकंरणघमत्वं धर्मादोनाम् ॥ २५ ॥ 

आदि-शब्टेन वैरीषिकशस्वोक्ताः स्वं अल्मिविशेषगुणा रद्यन्ते $ न 

तवं प्रलधेऽन्तःकरयाभावाडङ्मादिकं क-तिष्ठतु १ इति वाच्यम्, अआकाग्र- 

वद॒न्तःकरणस्यात्यन्तविनाश्षभावात् । . अन्तःकरणं डि कायै-कारणो- 

भयरूपनमिति प्राशेव व्याख्यातम् $ अतः कारगणावस्ये प्रक्र शविशेषेऽन्तः- 

करगी घर्माघम॑संस्कारादिकं तिष्ठ रोति । २५॥ 

खाटैतत् ; प्रक्रतिकाय्यैवै चित्यात् भरुत्यादेश्च घर्मादिसिद्िरिति यदकं 

तदयुक्तं, ल्युणातकप्क्॑तेस्तत्क्व्या णां च भवतां शरुत्येव व चात्. “खाक्तौ 

चेता कवलो निरुणश्च" ( श्रेताश्च° ६।११ ) “धात आदेशो नैति नतिः 



[९६६५ सांहवद्भनम् । 

( द° ऽ २।३।६ )“अशन्दमस्श्चमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च 

यत्?? ( कठ° ३।१५ ) इव्यादिना, “न नियोघो न चोत्पत्तिः” ( गःड- 

पाद्० का० २।३२ ) “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं खत्तिकषेत्येव सत्यम्” 

( च्छन्दो ६।१।४ ) इत्यादिना चैति ? तदैतत् परिहरति 

( गुणादौनां नाद न्तबाघोंक्तिः -- ) 

गुणादीनां च नाल्यन्तवीधः ॥ २६ ॥ 
गुणानां स्लादोनां, तद्र्माणां "च सुखीदौनां, तंत्कार्य्या्ामपि 

मददारीनां खरूपतो नास्ति बाधः, किन्तु संसग॑त एव चैतने वाधः; 

अयसोष्णावाघवत् $ त्यां कालत एवावस्थादिभिर्वाघौ युणायखिलपरि- 

ष्णामिन दव्यर्धः ॥ २६ । 

ङतः पुनः खरूपत एव बाधो न भवति, खप्रमनोरघादिपदा्वत् ¢ 

इत्या काङ्गयामष्ड- 

( गुणादीनां खरूपती बाधामावे ईतुप्रदशंनम् ।-- ) 

पञ्चावयवयोगात् सुखसं वित्तिः ॥ २७ ॥ 

अत विशिष्य पचचौकरणाय विवादविषयेकदैशस्य सुखंमातसय ग्रेणं 

सविषयोपलक्षकम् । “सुखीदिसंवित्ति, इतिं पाठस्तु संमोचौनः। 

पञ्चावयवाश्च न्यायख प्रतिज्ञाः देतूदाइरणोपनयन-निगमनानि, तेषीं 

योगानेलनौत् सुखायखिलपदाधं सिहिरि्ययंः । प्रयोगाय -सुंखं सत्, 

चधक्रियाकारित्वात् $ यद्य॑दथं क्रियाकारि तत् तत् सत्, यथा चंतनः $ 

युलंकादिर्पार्थक्रियाकारि च सुखं, तस्मात् सदितिं। चैतनानां 

चाविकारित्वेऽपि विषयंप्रकाश एवीर्ध॑क्रिधेति। नासिकं प्रति च व्यति- 

शेवयनुमानं कर्तव्यं, ततर च शश्ष्टेङ्गा दिष्टान्त ₹ति ॥ २७॥ 

प्रत्यचां तिरिक्तं ध्रमाकैमेव न भवति, व्याध्यत्वायसिद्धेरिति चीर्वाकः 

प्रन: शङते-~ 

( प्रखं्ातिर्क्िपर॑माखणभंव इति चार्वाकमतोत्धीपंनम् 1-- ) 

न सलछलाट्यहणात् सम्बन्धसिदधिः ॥ २८ ॥ 



यच्चनौऽव्यायः | [२९७] 

सछषत् सडचारग्रहणात् सम्बन्धो व्याप्िमे सिध्यति, भूयस्त्वं चानद्ु- 

रतम् ; अतो व्यापिग्रडासन्म्वान्नातमानेनार्थसिद्िरि्य्यैः ॥ र्ट ॥ ` 
समावत्त- 

( अनुमानपदैः प्रमाणत्वखापनाय चार्वाकमतखण्डनम् ।-- } 

निथतधमंसादहित्यसुभयोरेकतर 
वा व्याधिः; ॥ २६ ॥ 

धर्मसादि्यं चर्मतायां साद्ि्छं, सदचार इति यावत् } तय 
चोभयोः साध्य-साघनयोरेकतदख साघनमात्रख वर् निख्तोऽव्यभिचरिती 

य: सदचारः स व्या्निरिव्यर्थं; । उभयोरिति समब्याधिपत्त प्रोक्तं, नियम्- 

आओआनुकरूलत्केण ग्राद्य दति न व्यापिग्रहासम्भ्रव इति भावः ॥ २९ ॥ 

व्याप्निमैच्यनाणशक्यदिरूपं पदार्घान्तरं न भवतोत्याद-- 
( व्यापने पदार्घान्तरत्वामावोक्तिः ।-- ) 

न् तच्चान्तरं वस्तु कल्पन प्रसक्तः ॥ २० ॥ 
नियतघर्मसादहित्यातिरिक्ता व्या्चिन भवति, व्यास्चित्वाश्यस्य्र वस्तुनो- 

पि काल्यनाप्रखुङ्गत् । अस्माभिस्तु सिडवस्त॒न एव॒ व्या्वित्वमालं 

ज्तमित्यथः ॥ द° ॥ 

परमतमादइ- 

( व्याघ्रः पदार््ान्तरत्े परमतप्रदशेनम्न् ।-- ) 

निज शक्यु्घवमित्याचाय्याः ॥ २१ ॥ 
अपरे त्वाचार्य व्याप्यख सश्रक्तिजन्यं शक्ति विशेषरूपं तत्वान्तर- 

भेव व्याप्चिरित्याद्ुः । निजशक्तिमालं तु यावदुद्रव्यस्या्युतया नं 

व्याधिः, दैश्न्तरग्रतसख धूमस्यापि वद्भाव्याप्यत्वात् । देग्णन्तरगमनेन् 

च सा शच्छिर्नाश्यते इति नोक्तलचरऽतव्याश्चिः। स्वमते तुत्प्िकालाव्- 

च्छित्तत्वेन घसो विश्रणेय द्रति भावः॥ २१ ॥ 

( व्याः पदार्थान्त्रत्व पद्चश्खमतप्रदश नम् । ~ 

अआृधैयशक्तियोग इति प्रञ्चेशिखः ॥ २२ ॥ 



[१६८] साङ्नदश्नम् । 

बुद्ध्ादि् म्रक्व्यादिव्याप्यतव्यवद्दारादाघारताशक्तिव्यापकता, 

श्राध्रेयता शक्तिम च व्याप्यत्वमिति पञ्चशिख इत्यर्थ; । ३२ ॥ 

नन्वाध्रेयश्क्तिः किमचं कर्पते, व्याप्यख वस्तुनः सखरूपशक्तिरेव 

व्यातिरक्तु 2 ततादइ- 

( व्याप्यस्य स्वरूपशक्षः व्याप्चिचसखीकारे दोषपदङ्रंनम् !- )) 
५ 1. # 1 र 

न खरूपश क्तिनयमः पुनवादप्रसततौः॥ २२॥ 
¦ £ 

स्वरूपशषक्तस्तु नियमो व्यानं भवति, पौनरक्यपरसङ्त् $ चटः 

कलश्च इरिवत् बुडिर्व्याप्येत्यताप्यर्धाभेदेनेत्यधः। सख्रूपमिति वक्तव्ये 

छक्तिपदोपादानं व्यार, व्याप्यघमतोपपादनाय ॥ दरे ॥ 

पौनरुक्तचं खयभेव क्हिणेति- 
( व्याप्यख खर पतेः व्याप्रित्नसखौ कारे पुनरुक्तिदोष विवर शम् ।--) 

स॒ 0 श 

विष्िषणानथधक्यप्रसल्लैः ॥ ३२४ ॥ 

पूवसत्रे एव् व्याख्यातप्रायनिदम् ॥ २४। 

द्रषणान्तरमाद- 

( व्याप्वख खरहपशकतः व्यातचित्वस्वौकारे दोषान्तर प्रद शनम् ।-- ) 
कि 

पद्वारद्ष्वसुपपत्तेश्च ॥ ३५ ॥ 

पल्नवादिष्ु व्रच्ादिव्याप्यताऽसि, सखरूपशक्तिमालन्तु तस्य लच्खं न 

सम्भवति, छि त्रपल्वेऽपि खरूपश्रक्तेरनप्रायेन तदानौसपि व्प्राप्यताऽऽपत्ते- 

रित्यथेः। ्ाध्रेयश्क्तिस्तु रेदकाले विनष्ेति न तदानीं व्यात्चिरिति 

भावः} २५ ॥ 
ननु किं पञ्चशिखेन निजश्क्ताङ्गवो व्यानिरेव नोच्यते, तदहं घुमस् 

ब्रङ्गप्राघ्रेयत्वामावात् वह्धयव्याप्यतापत्तिरिति ? तवाद- 

( व्याश्चिविषये पञ्चरि खमतनिरसनम् ।-- ) 

आधेयश्क्िसिदौ निज शक्ियोगः 

समनन्यायत् ॥२६॥ 

ाधेयशरकते व्या पित्वसिद्धौ निज शत्तय्ञवोऽपि व्याश्ित्वेन -सिद् एव, 
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समानन्यायात्+, युक्किसाम्यादित्यधे; । अननुगसस्तु नानाच््एब्द्वनर 

दोषाय ! एवं सवनतेऽपि नानाविघषददचारा रव व्याप्रयो बोध्याः! नं 

तरैवमप्यनुमितिितुत्वे व्याप्तोनामननुगमः खादिति वां, ट्ण 
रणिमख्ादिवत्  काय्यैगतवेजात्थाद्यपपत्तरिति। पञ्चावयवयोतू 
गणा दिलिदिरिति यह्कत, तदुपपादनाय व्या्िनिवेचनैनानुमानप्रामष्र 

वाधकमपास्तम् । ३६ ॥ 

इद्ाएनौं पच्चावेयवरूपश््छस्य ऋानजनकत्वोपपत्तथे न्द शत्य {दि- 

निचमनेन तदनुपपत्तिरूपं शन्दप्रामनाख्ये परेषां बाघकमपाखते- 

( श्न्दा्थं यो सम्बन्धनिर्देशः ।-- ) 

वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः शब्दाथयोः ॥ २७ ॥ 
शर्य वायताऽऽख्या शक्तिः, श्दे वाचकताऽऽख्या शक्तिरस्ति, सेव तयोः 

सम्बन्धोऽनुयो गि तावत्, तञ्क्नानाच्छन्देनार्योपखितिरित्यथेः ॥ २७ ॥ 

ग्रक्तिग्रादहकाणषादइ- 

( शब्द् थयोः वाच-वाचकमभावसुन्बन्वसिद्धी शक्तिग्रदकनि्द शः -- 9 

विभिः सम्बलसिधिः ॥ २८ ॥ 

आप्तोपदेशः, बडव्यवद्ारः, प्रसिद्धपदसामानाधिकरण्छम्, इत्येते 

स्तिमिरकसम्बम्धो र द्यते इत्यथः ॥ रेट ॥ 

( काय्यैवत् छ इव्यवद्ारादैरपि शकि ग्रादकल्नो क्तिः ।- ) 

न काये नियम उभयथा दशनात् ॥ ३९ ;॥ 
सच श्रक्िग्रद्ः कायं एव भवतीति नियमो नालि, लोके कायै- 

वदकार्यऽपि वरद्व्यवद्दारादिदभ नादित्यथंः । यत्रा हि गामनेयेत्यादि- 

कार्परवाक्यात् हइ गवानयनादिव्य॒वद्ारो दृश्यते, एवमेव पृतस्ते 

जात इत्यादिषिद्परवाक्यादपि पलकादिव्यवदहाये. दृष्यते इति । सिद्दाथ- 

उब्दप्रामाखलिद्धो च विवेके बेदान्तप्रामाख्यं सिडमित्याश्रयः \ २९ ॥ 

ननु भवतु लोके सिं़े शक्तिग्रहः, अर प्रत्ययादिदश्रनात्, वेदे तु कथं 

शविष्यति, अकाय्यबोघनवेवश्यःदिति ? तत्राद्= 

सा-~१र 



११०] शाङ्खवद शंनस् । 

( लौकिकप्र गोगवत् वे दिकगप्रयोगष्यापि श्रकतिग्राइकत्वोक्किः {--.) 

लोकै व्युत्पन्नस्य बैदाथप्रतीतिः ॥ ९० ॥ 
लोके शन्दशक्तिवयत्यन्नस्य पुरषस तदनुसारेखेव वेदाच॑म्रतीतिः $ नं 

द संपदे शकिभिा वेदै च भिना, “ये एव लौकिकास्ते एव वैदिकाः-' 

इति न्यायात् $ अतो लोके सि्वा्ंपरत्वसिडधी वेरैपि तत् सिष्यतौ- 
त्यथः ॥ 8० ॥ 

अतर शङ्तते-- 

( वैदिकश््दखय शक्तिम्रादकस्े शद यापनम् 1 ) 

न विभिरपीश्ेथतवाचेदस्य तदथेखापि 
अतौन्द्रियत्वात् ॥ ४१॥ 

ननु लिभिराप्नोपदेशदिभिवदश्चव्देन श्रकतिग्रहः सम्भवति, केदखया- 

परौ रप्रियसेन, तदघेष्वाप्नोपदेश सम्भवात् ; तथा वेदा्चस्ातीद्धियतख 
तव कदडव्यवद्ारख प्रसिङ्पदस्रामानाधिकर ख्यसय च ग्रहौतुमशक्यत्वा- 

{त्यथः ॥ 8१॥ 
ततातीद्रियःचत्वन्नादौ निराकरोति 

( वेदाचसख अतीद्धियत्वनिराकरणम् ।-- ) 

न यज्ञादेः खषपतो धर्मलं वेशिषटयात् ॥ ४२॥ 
यदुक्तं तन्न, यतो दैवनोदष्यतद्रव्यत्यागादिरूपख यन््-दानाष्ैः 

स्वरूपत एव॒ धर्मत्वं वेद विहित, वेशिच्यात् ग्रक्रष्टफा्लकत्वात् । 
यज्ञादिकं चेच्छादिरूपत्वान्राती दधिं, न तु यज्तादिविषयकापूर्वख धर्मत, 
येन , वेदव्रिहितखातौद्धियता स्ादिष्यश्चः। ननु तथा$पि देवतादयती- 

रिया णेवटितत्वमस्ि १ इति चनन, अती द्दियेष्वपि पदार्थताऽवच्छेदकैन ` 
सामान्यरूपेण प्रनीतेवं च्यमाखत्वादिति ॥ ४२॥ 

यच्चोकमप्रो एषेवल्वेनाप्नोपदेशामाव इति, तदपि निराक्योति- 

( अपौरुषेयत्वेन वेदां आपीपदेशत्वाभाव्रोक्तिनि राक्र शम् ।-- ) 
© 

निजशकतिव्यत्पर्या व्यब्रच्छदाते ५ ४३.॥ 
पौरष परत्वेऽपि वेदना, खामाविके"या त्रयेषु शल्लिर सि, रै बैक्ड- 
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परन्प गभिव्यत्यल्या रख शब्द्स्यायमये इतेवंरूपया व्यवच्छिद्यते शिष्य 
भ्वोऽर्धान्तराद्ाएवर््यो पदिश्यते, न त्वाघुनिकश्ब्दवत् स्वयं सडधत्यते, येनं 

पोरुषेयत्वापेचषा खादिव्यथः ॥ ४३ ॥ 

नलु त्ाऽ्वतोद्धियदेवताफलादिषु कथं शक्तिग्रदो वैदिकपदप्नां 

स्यात् ? तवाद-- 
( अतील्द्रियविषयेषु वैदिकपदानां शक्ति्रदपकारकघनम्ं ।-- ) 

योग्यायोग्यं प्रतोतिजनकत्वात् 

तच्सिङ्धिः ॥ ४४ ॥ 

प्र्क्ताप्र यकेषु पदार्थेषु सामान्यघमंपुरस्कारेस तल्िदिः शंक्ति ग्रही 

मंवि, साघारण्येन पदानां प्रतोतिजनकत्व्यातुभवसिद्वत्वात् । विशेष- 

स्वतो ट्ियोऽपूै एव वाक्यार्थः, न च तख ग्र णं प्रा गपच्यैत इत्यर्थः ॥88 ॥ 
ग्ब्द्प्रामार्प्रऽङ़नेव शब्दगतं विशेषमवधारयति-- 

( वेदानां नित्त्नाभावोक्तिः ।-- ) 

नं नि्यत्वं वेदानां काय्यत्वश्रुतेः ॥ ४१५. ॥ 
«स॒तपःऽतप्यत, तस्मात् तपक्तेपानात् व्यो वेदा अजायन्त" 

{ द° उ० १।२।६ ) इत्यादिश्ुतव॑द्नां न निव चमित्यघेः । वेदनित्यता- 

वाक्यानि च सजातोयातुपूर्वोधवादानुच्छेदपराणि ॥ ४५॥ 
तिं किं पौरुषेया वेदाः १ नेत्याद-- 

८ वेदानार्मपोरुषेयत्वोक्तिः ।-- ) 

नं पीरुषेयतवं तत्कत्तः पुरुषस्याभावात् ॥ ४६॥ 
दश्चरप्रतिषेचादिति शेषः! सुगमम् । ४६॥ 

अपरः कत्तं भवतु ? ईत्याकाइन वामा 

( वेदौ नामपौरुषेयत्व युक्तयन्तरम् ।~~ ) 

न सुक्तामुक्रयोरयोग्यत्वात् ॥ ४७ ॥ 
जौवन्यक्तधुरोणो विष्णु शुचस्वतया निरतिग्रयसवैकञोऽपि बीत 

रागत्वात् ससश खत्रेदनिर्माणायोग्यः । अ्रमुक्तस्तसवेजञत्वारैव अयोग्यं 

इत्यथः 1 9७॥ 



[९७२] साङ्धयदश्चनम् । 

नन्वव्म॑पौरुषरयत्वानित्यत्वभेवागतम् ? तर्वाह-- 

( वेदानामपोरुषेयत्वेऽपि नित्यताखण्डनम् }-- ) 

नापोरुषेयत्वाच्निललमङ्करादिवत् ॥ ४८ ॥ 
खष्टम् ॥ 8द ॥ 

नन्बह्ुर({दष्वपि कारनेन घटादिवत् पौरुषेयत्वमनुभेयम् ? ततइ-= 
( अड्रादौनामपौकषेयत्वोक्िः ।-- ) 

तेषामपि तद्थोगे दष्टवाधादिप्रसक्तिः ॥ ४ ॥ 
यत् पौरुषेयं तच्छरौरजन्यमिति व्याध्िलेकि इ, तस्या बाधा दिवं 

शति खादित्यधंः ॥ ४६ ॥ 

नन्वा दिपुरुषौ्र रि तत्वाद्रद्ा अपि पौरुषेया एव १ उत्याड--~ 

( वेदानां पोरुषियत्वे खण्डनन्तरम् ।-- ) 

यस्िन्रटश्टेःपि क्षतवुडरूषजायते 

तत् पौरुषेयम् ॥ ५० ॥ 
दृष्टे इवाटदृटऽपि यस्मिन् वस्तुनि क्रतबुद्धिवृ दविपूवेकत्वबुदि्जायते, तदेव 

पौरषेयमिति व्यवद्धियते इत्यर्थः 1 एतटूक्तं मव त-न पुरुषोच्चरितता- 

सातरेण पौरुषेयत्व, श्रास-प्रश्रासयोः सुषुश्रिकालौनयोः पौरुषयत्वव्यवहारा- 

भावात्, किन्तु बुद्धिपूवे कन्वेन $ षेद्।स्तु निःश सवदेवाटृष्टवशदवुदहि- 

र्वका एव स्वयम्भुवः सकाशात् स्वयं भवन्ति ; अतो नते पोङषेयाः । 

तथा च शुतिः.-“तस्यैतख मतो भूतश्च निःश्रखितमेतत् यदग्वेद;” 

८ तरद ०° ० २।४।१० ) इत्यादिंरिति ॥ ५०॥ 

नन्वेवं यथाध॑बाव्याचज्ञानापूवेकत्व्।च्छुकवाक्यरेव वेदानामपि 
भ्रामाखं न खात् ? ततरष्द- 

( दानां खतः ५माखसखौपनम् ।-- ) 

निजश क्यभिव्यक्तेः खतः प्रामाण्यम् ॥ ५१ ॥ 

वैदानां निजा खाभाविकौ या यंधायेज्ञानजननश्रक्तिसख्या मन्तरायु- 

व॑दादावभिव्यक्तैरपलम्भाद खिलबेदानामेव खत एव प्रामाण्यं सिध्यति, नं 
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व्॑तयथायं न मूलकत्वा दिव्यैः । तथा च न्यायधूतं-ममन्तायुेद- 
ग्रोनाखवच तव्रामाख्यम्” ( २१8८ ) इत्ति । युंखादौनाच्र नाव्यन्तबाधं 

इति भ्रतिह्ायां न्येन सुखादि सिदेरिल्येको इतुर्पन्यस्तः.पपच्धित र ॥५१॥ 

स॑।्रतं तस्यामेव हेत्वन्तरमाह 

( असतः स्यातिनिराकरणंम् ।-- ) 

नासतः स्यानं खगृङ्गवत् ॥ ५२५ 

आस्तां तावत् पञ्चावयवेन सुखादिसिडः ्नमावादपिं 

तल्विडिः 3 श्रव्न्तासंचें सुखादौनां कनमेव नोपदे, नरशटङ्ादौना- 

ममानादिव्यर्धः! तथ च ब्रह्मसव --“नाभावं उपलं.” (२।२।२८ ) 

इति । शुकिरजत-खंप्रमनोरथादौ च सनःपरिणामरूप एवाः प्रतीयते $ 

“नात्यन्तासन्? इलि वच्यति ॥ ५२॥ 

खेवं गुणा दिरत्यन्तं सद्धेव ` मवतु, तथा च नाव्यन्तवाध इव्यन्तपद्- 
भिति १ तवबाद- 

( संतः ख्यातिखण्डनम् ।- ) 

न सतो वाघद शनात् ॥ ५३ ॥ 
अत्यन्तसंतोऽपि सुखादेमानं न युक्तं, विनाशदिकाके बाचदश- 

नात्, चेतन्ये भातमानख जगतव्रेतन्ये एव बापेद्एनाच्च $ “त्रात 

्रदशो नेतिनेति" ( तदह उ० २४1६ ) «नेद नानस्त किञ्चनःः 

( हह उ० ४।४।१८ ) व्यव दैवान् दैवा मतान् (ता (यर) 

दूत्य {दिग्रु तिनिरन्यायश्चिन्यर्यः । ५३॥ 

नन्वेवमपि सदसङ्धयां {मिजमेव जगदवतु, तथघाऽप्यव्यन्त वाचप्रतिमेयोप- 

प्रतिरिति ? तनाड- 

( सदसद् तिरिक्तख श्रनिर्वचनौयेख ख्यातिखण्डनम् ।-- ) 

नानिवचनौयसय तदभावात् ॥ ५४ ॥ 
संसेनासच्वेन चानिरवचनौयं तादटृशखापि मानं न घटते, तद मावात् 

सदटसङ्िनिक्स्व्रसिड(स्व्ः, दृ्टानुसारेणेव कलनया ज्रौ विल्वादिति 

भव्; ॥ ५६॥ 

म 

दैयय्य 
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नन्दवं किमन्ययाब्यातिरेवेष्टा १ नैत्णाद- 

( अन्यधाख्यातिखर्डनम् ।-- ) 

नान्यधाद्यातिः खवचोव्याघातात् ॥ ५५॥ 

अन्यदस्तु अन्यरूपैण भासते, इत्यपि न युक्तं, खवचोव्याघार्तात् $ 

्रन्यत्ान्यरूपस्य चष्टङ्तुल्यत्वमन्यथाश्ब्देनोच्यते, अन्यधा च तख भान- 

मुचखते इति सखवच एव व्याहतम्, अस्तो मानासम्भवस्यान्यथाख्याति- 

कादिभिरपि वचनादिव्यघैः। पुरोवक्तिन्यसच्चे, अन्यत्र तच्छत्ताया माना- 

प्रयोजकत्वमिति भावः। न च सवतासतो भाने सामग्री न सम्भवति, 

सन्निकषादभाकादित्यतः क्रचित् सत्तामावमपिच्यते इति वाचम्, 

अनादिकसनाषाराया एव म्रमद्ेतुत्वसम्भवादिति ४ ५५ ॥ 

नष्यन्तवाध इति पूर्वोक्तं विघ्ररवानः सखलिङान्तसुपसंहरति- 

( सद सल्ख्यातिविषये स्वमतप्रदश्नम् 1-- ) 

सद सत््यातिर्बाघावाघात् ॥ ५६ ॥ 
खदसत्ख्यातिरव सवर्षा गुणादौर्नां $ कुत, ९ वाका वाघात्+ततर खरूप- 

णाव ।धः, सवेवस्तूनां नित्यत्वात् $ संसग॑तस्तु वाधः खववत्ु्ना चैतन्येऽस्ति, 
यथा पटादिषु लीदित्यादैः, तदत् \ तछा अवय्थाभिरपि. बाधोऽखिलपरि- 

गामिनां कालादिष्वि्यचः\ बाधश्च प्रतिफ्नधमिखि निषेघलुद्धिविषय- 
त्वम् $ अस्व त्वभावः, सोऽप्यधिकरखखरूपं इति । न च सद् सत्चयो- 

विरोध इति वार्यं, , प्रकारभटैनाविरोघात् यथा डि, लौद्ि्यं 
विम्बरूपेर सत्, स्फटिकगतप्रतिविम्बहू्पेण चासद्ति दषम ऽयथा वा 

रजतं ब िग्वोधौखरूपेख सत्; शुक्वध्यस्लरूपेण चासत्, तथेव सवं जगत् 

स्वरूपत, सत्, चेतन्याद्ावध्यलतरूपेख चरदिति। तदुकम्-- 

“अं ह्यविद्यमानेऽपि संखतिनं निवत्ते । 

ध्यायतो विषयानस्य खषनर्यागमो यछ प 

द्ति \ णएवभेवावस्याभेदेनापि सदस््वम विरम् $ यथा हि ठच्छदटिः 

पररूदृयवस्याभिः सन्पि अङ्गादवस्यामिरसन् मवति, तधेव प्रछन्यादिकः 
सद्सदटालमकमिति । तह्कम-- 
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“अव्यक्तं कारणं यत् तचित्यं सदखद्ाशंकम् । 

प्रधानं ग्रक्रतिश्चेति यद्दुस्तत्वचिन्तकाः \१ 

इति, एतङास्मामित्रह्ममौमांसाभाष्ये योगवातिके च प्रपद्ितमितिं 

दिक् ॥ ५& ॥ 

अयं विचारः पर्य्याप्रः, इदान शब्द विचारः प्रसङ्गगत- अगन्तुक तया 

अन्ते ग्रस्तुयते-- 

( शब्दान? स्फोटालकत्वखश्डनम् 1~~ ) 

प्रतोल्यप्रतोरतिभ्यां न स्फोटात्मकः शब्दः ॥५७॥ 
प्रत्येकवभ्योऽतिरिक्तं कलश इत्यादिरूपमखण्डभे कपदं स्फोट इति 

योगरभ्युपगम्यते, कम्ब ग्रौवायवयवेभ्योऽतिरिकतो वटए्यवयवौव $ स च; 
शब्दविशेषः पदाव्योऽयैसफटौकरणात् खोट इत्युच्यते । स श्ब्दोऽप्रासां- 
शिकः $ कुतः ? प्रतोव्यप्रतौतिभ्याम् । सं श्दः किं प्रतोयतेैन वा 

आदय थेन वरसमुदायेनातुपूर्वो वि्चेषविशिन स्ऽभिव्यच्यते, तस्येवध्य- 
परत्ययकल्वमस्तु, किमन्तगडुना तेन ? अन्तये त्व्ञातस्फोटस्य नास्यध- 
्रत्यायनशरक्तिरिति वर्था स्फोटकल्पनेत्ययैः ॥ ५७ ॥ 

पूवं वेदानां नित्यत्वं प्र तिपिडम्, ददानो वखेनिल्यत्वमपि प्रतिभवति 

( शब्दनित्यताखण्डनम् ।-- ) 

न शब्द्निलयत्वं काय्यताप्रतोतैः ॥ ५८ ॥ 
स॒ ठेकायं ग-कार इत्यादिप्रत्यभिन्नावलादगनित्यत्वं न युक्तम्, 

छत्यद्रो ग-कार इत्यादिप्रत्यथेनानित्यत्वसिद्धरित्यर्थः। प्रत्यभित्त च 
तव्जातौयताविषयिखौो, अन्यथा वटादैरपि प्र्भिन्नया नित्यतपत्त- 

रिति! ५८। 

श ङ्ते-- 

( शन्दानि्तार्यां शङोव्धार्पनम् । ~~ } 

 पूवसिडसच्वस्याभिव्यक्तिदौँ पैनेव घटस्य ॥५६॥ 
ननु पूरवसिडसत्ताकस्ेव शरन्दखय ध्वन्या दिभिर्या अभिव्यक्तिः, तन्ममाल- 

मुत्पत्तिः प्रतीतेविंषयः। श्रमिव्यक्लौ दृष्टान्तः, दौपिनेव घटस्येति ॥ ५२ ॥ 
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परिंहरति- 

( श्रब्दानिव्यतायाम् उत्थापित॑शङ्गपं रिद्दीरः 1-- ) 

सत्काय्य सिहान्तञचेत् सिंडसार्घनम् ॥ ६० | 
अभिव्यक्तियद्यनागतावस्ावय पीन वक्तेमा नावस्यालाम इत्युच्यते, तद् 

सत्काय्यैसिद्ान्तः। तादंशनिव्यतलवं च सवंकार्य्याणामेमैति सिव्रसाधन- 

मिव्ययैः। यदि च वत्तेमानतया सृत एव ज्ानमातरूषिरो अभिव्यक्ति- 
रुच्यते, तदा धटादौनामपि निच्य॑ताऽ्पत्तिः, कार व्यापारेश च्ञान- 
येवोत्मचिपरतौतिविषयत्वौचित्यादिति भावः॥ ६०॥ 

अलादेते पूर्वानुक्तमपि वाधकमुपन्यसनौयमिव्येतदर्धभामषटेत- 

निरासः पुन रारभ्यते- 

( आत्मनः अदेतत्वनिरसने युक्तिप्रदशेनम् ।-- ) 

नाद्ेतमात्मनो लिङ्गात् तदुदप्रतोतेः ॥ ६१ ॥ 
यदप्यालमनामन्योऽन्यं मेद वाक्यवदभेदवाक्यान्यपि सन्ति, तथाऽपि 

नादेतं नात्यन्तमभेदः; । अजादिवाक्यस्ैः ग्रक्रतित्या गाव्यागा दिलिङ्कैमेदयेक 

सिडरिव्यधः। न ह्यत्न्ताभेटे तानि लिङ्गन्युपपदययन्ते, अ मेदवाक्यानि तु 

साम्यादिशरुत्येकवाक्यतया वैधर्म्यादिललच्तणाभेदपरतयोपपद्यन्त, चअभि- 

मानादि निक्खयन्यघाऽनुपपदच्याऽपि तत्परत्वावचारणाचेति ॥ ६१॥ 

आत्मनएमभेद लिङ् बाधकसुक्तीम्+५ त्रा सवेद सवै”(छ.न्दी ° ७२५।२ ) 

“व्रद्ेषेदं सर्व ( छरसिंदयोत्तर० ७ ) इति श्रुत्या आलनोऽनालमभिरदेते तु 
ग्रत्यच्तनपि वाघकमस्तोच्ाद- 

( आलनः अदैतत्वनिरसन प्रत्यचधंमाशंप्रदशनम् ।-~ ) 

नानात्मनाऽपि प्रलच्चबाघात् ॥ ६२ ॥ 
अनाएमनाऽपि मोग्यप्रपञ्चेनालनो नहतं, भव्श्वैणापि वाधात् । 

श्रालनः स्वभोग्याभैदे घट-पटयोरप्यमेदः सखात्, धटाः प्रटाय- 
भिन्रास्मासेदात्, स च भेद ग्राहकप्रत्यचवाधित इत्यर्धः; । ६२ ॥ 

शिष्यवुदिवेशधं थि प्राप्तमप्यधं विशदयति-~ 
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( आनः अदेतत्तनिरसनवाक्तस्य दिशदौकर णम् !-~ ) 

नोभाभ्यां तेनेव } ६३ \ 
उभाभ्यां सभरुचिताभ्यामब्धालमानालभ्यां नयन्त मेदः, तेनेव इतुद्दये- 

नेत्यथेः ॥ ६२ । 
नन्वेवम् “आलमवेढम्'” इत्धादिश्रुतीनां का गतिरिति ९? तत्ाद-- 

( आलनः अदवेतत्वप्रतिर्पादकशरुतिवाव्यानां समाचानम् !-- > 

अन्यपरत्वमंविवेकानां तच ॥ ६8 ॥ 
अविवेकानामविषेकिपुरुषान् प्रति ततादवेतेऽन्यपरत्वमुपांसना- 

ऽधकानुवाद् इव्यथः। लोके हि शरोर-शरोरिणोर्मोम्य भोक्तोश्चाविवेके- 

नामेदो व्यवद्धियते-- “अदं गोरः? 'ममाला भरदरसेनः' इत्याटिः ; अतस्तमेवं 

व्यवद्ारभेनुदयं तानेव प्रति तथोपासनां श्रुतिविंदघाति स्वशुद्धााययर्थे- 
मिति । अत एव परमार्थदश्ायामुपास्यानार्मासल्वं प्रतिषेधति अतिः; 

“यन्मनसा नँ मनुते येनाद्ुमनो मतम् । 

तदेव ब्रह्म हवं विडि.नेदं यदिदमुपाखुते ॥” ( केन० ५) 
इत्यादिनेति । ६४ ॥ 

एकालमवाद्नां जगद्पादानकारणमपि नं सम्भवतोत्याद-- 

( एकालमवादखण्डने युक्तिप्रदशेनम् ! -- ) 

नात्माऽविद्यौ नोभयं जगदुपादानकारणं 
निःसङ्त्वात् ॥ ६५ ॥ 

केवलं आला, आतायिता वा अविद्या, समुचितं वा कपालदयवंहुभयं 

न जगद्धादानं सम्भवति, आलमनोऽसङ्त्वात् ¦ सङ्ख्यो डि यः 

संयोगविशेषः, तेनैव द्रव्याणां विकारो भवति $ अतोऽसङ्कत्वात् केवल- 
स्यालमनोऽद्ितीयख नोपादानत्वं, नाविद्यादारऽपि सम्भवति, अ्रमङ्त्वेना- 

विद्यायोग॑ख पागेव निरस्तत्वात्, प्रत्यकोपादानत्ववदेवोभयो पादानत्व- 

म यसङ्न्वाहिवासम्भवौष्यध्ैः। यदि चाविद्या द्रव्यरूपा पुरुष्यिता 

गगम वायुवदिग्यति, तदा आलाद्ैतद्दानिः ‡ तथा प्रक्तिरेव सेति सिद्ध- 

साधनं च, तादशं चाविभागेनादेतमस्याकमपोष्टमेव, “सदैव सौम्येद्- 

मग्रं आसौत्" «“एकभेवादितीय वद्य” ( छान्दो ६।६।९१९ ) दत्थादि- 
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श्ुवयाऽ्पि चाविभागरूपनेवादेतं प्रतिपाद्यते । “न तु तदुदितौय्नाल, 
ततोऽन्यद्विभक्तं यत् पण्चेत्”” ( व° ८० ४।३।२३ › इरति श्रुत्यन्तरात् | 
तछा चोक्तम्- 

^श्रासोजज्ञानमंयोऽप्यथं एकमेवौविकल्यितभ । 
तयोरेकतरो द्धेः प्रकतिश्चोभयालििक! ॥ 

ज्ञानं त्वन्यतमो भावः पुरुषः सोऽभिधीयते ॥* 

इति। अविकल्ितमविभक्तम्। तस्मे देदान्तीनामखएडाला दतं नार्थः, 
तथाऽ.वाघुनिका बेदान्तिनोऽलव्य वूवपचचजातभेवं ब्रह्ममौ मांसासिद्ान्ततया 
वाल्मयन्ति। तत् तु ब्रह्मनूवानुक्त्टन प्रत्युत तदिरोधेन चास्माभिस्ततेव 
निराज्जतमिति। अत च ब्रह्ममौमांसासिष्रान्तो न द्रष्यते, अपितु 
वैद्ान्तष्वापाततः सम्भाविटोऽर्थ एव निराक्रियते इति स्मत्तेव्यम् । एव्- 
सेत्तरसूटेष्वपिं ॥ ६५ ॥ 

प्रकाश्ख हप असिति खयं सिद्धान्तितं, तत्र “सलं विद्नानमनिन्दं 

प्रच्छ” ( छरद० उ० ३।९.र्८ ) इति श्रुतेरानन्दोऽप्यामनः खरूपमिनि 

पूर्व पेच निराकरो ति-- 

( आलमनः आनन्दमयत्वो क्तिनिरसनम् ।-~ ) 

नेकस्यानन्द-चिद्रुपते दयोभेदात् ॥ ६६ ॥ 
एकधर्मिंण आनन्दः चेतन्योभयरूपत्वं न॒ भवति, दःख॑क्ञानकातै 

सखाननुभंवेन, सुख-ज्नानयोमदादिव्य्ः। न च क्ानविंरेवः सुखमिति 
व, शक्यते, आलखरूपंज्ञानखाखण्डत्चात् ; अत एव वेतन्यानुभव- 
काले सुखस्य वर णमपि वक्तु न् शक्यते, अख॑ण्डत्वेनानन्दरावररी दुःखं 
जानामोयतुभ॑वानुपपत्तः । न दयालनोः प्रभेदोऽस्ि. येनानन्दांश्ावररऽपिं 
चैतन्यांशो मायादिति। न च श्रुतिबलेनेतेऽसत्तकां इति वाच्य, «नानन्दं 
न निरानन्दम्” इत्यादि श्रुत्या, «अ ;:खम॑शुखं बह्म भूत्- मव्य-म वालकम् 

इत्यादि सत्यां चानन्दामावस्यापि प्रतिपादितत्वेन तककेसेवात्रादतव्यत्ा- 
{दिति । ६& ॥ 

नन्वेवम् नन्दरूपताभरुतेः का गतिः १ तवाद 



धद्धंमोऽव्यावः। [१७९] 

( आलनः आनन्दरूपत्वशरुतेः मौरचत्वोक्तिः (-- ) 

टुःखनिदत्तेगौ एः ॥ ६७ ॥ 
दु.खनिदच्या आ्ालमनि खत आनन्दश्दो श्रो इत्ययः । तदुक्त 

भयुखं दःखश्चखाव्ययः” इति । “न निरानन्दस्” इति शुतिर्लोपाधिकाएः 

नन्द यरा, सत्यसङ्ल्पत्वादिश्रुतिवदिति। यत् तु निरूपाधिध्रिवत्वनातन्ः 

सुख हपत्वानुमानं "कश्चिदाह, तन्न $ दुः्वाभावरूपतयाऽपि यरमौपपत्तेः 

सख-कादिवदालत्वख्छापि प्रैनपरयोजकत्वाच ; अन्यया परसुखेऽपि प्रमापत्ते 

रिति ॥ &७ ॥ 
गोण प्रयोगे वोजमाद- 

( आतमनः आनन्दरूपत्व्रभ्रुतेः गौणाधैत्वे इतुप्रद्नम् ।-- ) 

विसुकिप्रशसा मन्दानाम् ॥ ६८ ॥ 
मन्दानन्नान् प्रति टुःखनित्रत्तिरूपामात्सख्वरूपमुकतिं सुखत्वन् श्रुति 

स्तीति, प्ररोचना यमित्यच्र॑ः ॥ हट ॥ 
अन्तःकरणोपपत्तः पूर्वोक्ताया आञ्जखेनोपपत्तये मनोते भवपूरवंपच- 

मपाकरयोति- 
( मनसो व्यापकत्वखःडनम् ।-- ) 

न व्यापकत्वं मनसः करणत्वारटद्न्द्रियलादा 

दास्याद् बत् चक्षरादिवत् ॥ ६€ ॥ 
मनसोऽन्तः कर णसामान्यख न विसुत्व, करणत्वात्, वाखादिवत्। 

वा-श्र ष्टो व्यवरखितविकल्पे, इद्दरियत्वादप्यन्तःकरणविशैषस्य टतोयस् 

न विसुन्वमिह्यग्ः। रेडव्यापि- ज्ञानादिकं तु मध्यमपरिमाणेनेवोपपदते 

इति! &‰ ॥ 
अताप्रयोजकत्वश्रङ्गायामनुक्ूलतकमाद- 

( मनसो व्यापकल्वखण्डने अनकूलयुक्तिप्रदशेनम् ।-- ) 

सक्रियत्वात् गतिश्चुतेः ॥ ७? ॥ 
आत्नो लोकान्तर गप्रनश्वरीन तदुपाधिभूतख्यान्तःकरणस्य सक्रियत्वु- 

सिद्धेन विसुलवं सम्भवतीत्यर्थः ॥ ७० ॥ 

कार्ययत्वोपपचचयै मनखो निग्वयवत्नमपि निराकरोति 



[६८०] साङ्गद शनम् । 

( समनसौ निरत्रयवत्वखर्डनम् ।>- ) 

म् निर्भांगत्वं तदृयोगात् घटवत् ॥ ७१ ॥ 
तच्छन्दः पूवसूव्खेद्धियं पराख्छति। मनसो न निरवयवत्वम्, 

अनेके द्रिधेष्वेकदा योगत्, किन्तु वटवद्ध्यमपरिमासं सावयव 

भित्यथेः । कारणावख्धं चान्तःकरणमण्वेवेति बोध्यम् ॥ ७१ ॥ 

मनः-कालादोनां नित्यल्रं प्रतितषेवति- 

८ प्रक्षति-पुरुषव्यतिरि क्तानां पदार्थानां नित्यत्वप्र तिषेधः ।-- ) 

परक्तति-पुरूषयोरन्यत् सवमनित्यम् ॥ ७२ ॥ 
सुगमम् । कारस्णवख्यं चान्तःकरणाकशाटिकं प्रक्नतिश्वोखते, 

न॒ तु मन-आदिकं, व्यवस्ायाद्यसाचारणघर्माभावात् ॥ ७२ ॥ 

ननु-- 

“प्रायां तु पक्लतिं विद्यानमायि्नं तु महेश्वरम् । 

अस्यावयवभूतैस्तु व्याप्रं सवेमिदं जगत् ॥*(श्रेताग्न°उ० ४।१०) 
इत्यादिश्रुतिभिः पुम्प्रक्षव्ारपि सावयवत्वाद्निव्यन्वनिति १ तलाद- 

( प्रक्तति-पुरुषयो रनिव्यताशङ्ानि रसनम् ।-- ) 

न् भागसाभो भोगिनो निभागलश्ुतैः॥ ७३ ॥ 
मोगिनः पुरषस प्रचानख्य चावयव न युज्यते, निरवयवत्वश्रुतेः? 

“निष्कलं निक्कियं शान्तं निर वद्यं निरञ्जनम्” 

( श्रेताश्च° उ० ६।१८ > इत्या दिनेत्यध्ैः। उक्तश्रुतिश्चाकाश-जलयोरिवं 
पिता-पुलचेतनयोरिब्र च विभागसालरेशां शं भावं बोघयतोति ॥ ७२ ॥ 

इःखनि 5 तिर्मोक्त इल ङ, तदवधारणाय तव मोक्षे परेषां मतान 

निराकरोति- 

( अनन्दाभिव्यक्िः मुक्तिरिति परमतनिरसनम् ।- ) 
© 0.0 6 

नानन्दाभिव्यक्तिसक्तिजिधमलत्वात् ॥ ७४ ॥ 
अलन्यानन्दरूपोऽभिव्य्िरूपश्च प्रमो नासि, खरूपं च नित्यमेतरति 

न साघनमुष्वम् $ श्रते नानन्दभिष्यतिर्मो् इत्यप्रः ॥ ५४ ॥ 



पञ्चलोऽष्यायः । [१८१] 

( विज्चेषगुणेच्छेदो मुक्तिरिति परमतनिरसनम् ।-- ) 

न विशेषगुणोच्छत्तिसदत् ॥ ७५ ॥ 

अगोषविरषगुणोच्छेदोऽपि न सक्तिः, तद्त् निर्धमेत्वादेवेत्यथः । ̀ नलु 

तदि दःखनिद्रत्तिरेव कथं मच्च उक्तः, इःखाभावस्वापि धमत्वात् ? इति 

चेत्, न $ अस्म्राभिर्मोम्यतासन्बन्धेनैव इःखामावख यृरपाधतएवचना- 

{दति ॥ ७५ ॥ ह 

( ब्रह्मलोकगतिसुक्तिरिति परमरतमिरसनम् ।-- ) 
(8 ~. -~9 

न विशरैषगतिनिष्क्ियस्य ॥ ७& ॥ 

ह्मलोकमतिरपि न सोक्चः; आलनो निष्कियत्वेन गव्यभवात् ४ 

लिङ्क्रौराभ्यपगभे च न मोचो घटते इत्ययः ॥ ७६ ॥ 

( ऋकारोपरागोच्छेदो सुक्तिरिति नासिकमतनिरसनम् ।-- ) 

नाकारयोपरगोच्छत्तिः चणिकलादि- 

दोषात् ॥ ७७ ॥ 
चणिकज्ञानभेवात्मा, तख विषयाकारता वन्धः, तदासनास्योपरागख 

नाश्नो मोच इति यनास्तिकमरतं, तदपि न, चखिकत्वादिदोषेण मोच्चस्या- 

पुरुषा थत्वादित्ययः ॥ ७७।॥ 

नास्िकस्ैव सुत्तयन्तरं द्रषयति-- 

८ सर्व्ेदो सुक्तिरिति नास्िकमतनिरसनम् ।-- ) 
© ~ 

न सर्वोच्छित्तिरपुरुषाधल्वादिदोषात् ॥ ८ ॥ 

न्नानरूपसखालनः स्ामम्रे ् रशेदोच्छित्तिरपि न मोच्तः;, आलनाशख 

लोकै पुरुषार्धत्वादृ्नादिभ्य इत्ये; ॥ ७८ ॥ 

( अखिलप्रपश्चनाग्रो सुक्तिरिति परमतनिरसनम् 1-- ) 

एवं श॒न्यमपि ॥ ७< ॥ 

ज्ञाने तेयालकाखिलप्रपञ्चनाशोऽप्येवमामनाशेनापुरषाय त्वा मोचं 

इत्यध; } ७९॥ 
खा १६ 



[शद्] साङ्यदशनम् । 

( पल्ल टटेग्रादययाधिपत्य स्तरति परमतनिरसखनम् ।-- ) 

संयोगाश्च वियोगान्ता इति न् 

डेणदिलामोऽपि ॥ ८ ॥ 

प्रक्रष्टदेष-घनाङ्नादिसखम्यमपि न मोः, यतः 

<संयोगाश्च वियोगान्ता मरणान्तं च जोवनम्” 

द्रति गूयते इत्यरथः ; तथा च, विनाशित्वात् वाम्यं न सुक्तिरिति ।८०ौ 

८ परमाल्नि लयो सुक्तिरिति परमतनिरसनम् ।-- ) 

न् भागियोगो भागस्य ॥ ८१॥ 

मागद्याशख जीवसय भागिनि अंश्रिनि परसात्छनि लयो न मोक्तः, 

संयोगा, हि विधोगान्ता इलयुक्तडेतोः, इश्ररानभ्युपगमाचः तधा 

स्वलयस्या पुरुषा्त्वाचेत्यथैः ॥ ८९ ॥ 

( अखिनाचे प्रयै प्तिः सुक्तिरिति परसतनिरसनम् ।-- ) 

नाणिमादियोमोऽप्यवश्यम्धावित्वात् 

तदु च्छित्तेरितरयोगवत् ॥८२॥ 
अरिमा्ेश्वग्यैसम्बघोऽपि न सक्तिः; रश्वर््यान्तरसम्बन्धवदेव् 

तस्याप्य ् छेरनिय मादित्य; ॥ ८२॥ 

( न्द्रादिपदलाभो सुक्किरिति परमतनिरसनम् ।- ) 

नेन्द्रादिपद्योगोऽपि तद्वत् ॥ ८३ ॥ 
द द्रादेश््यलाभोऽपि न मुक्ति,, इतरे्नयैवत् चयिष्एत्वादित्यथे, ~, 

इ न्द्रियाणाभादङारिकत्वं यट, तत्र पर विप्रतिपत्तिं निरकरोति- 

( इद्धियाणां मौतिकत्वमिति परमतनिरसनम् ।-- ) 

न भृतद्रक्कतित्वमिन्द्रियाणामाडइड्रिकत्व- 
श्रुतेः ॥ ८४ ॥ 

शगमः योजना । पूवे चेतत् व्याख्यातम् ॥ ८8 ॥ 



पञ्चमोऽष्याकः- [१८] 

श्च्छादिकमपि तच्वमस्तोव्याशधेन परेषां पदा प्रतिनियम तन्ाल- 

ज्ञानान्सक्तिं च निराकरोति-- 

( पदन प्रतिनिवनत्वं तञज्ञानान्बुक्तिश्वेति परमतंनिरसनम् ।-- ) 

न षट् ब्दाथनिवमस्तवोघान्डुक्तिः ॥ ८५ ॥ 
क 

द्रव्य-गु ग-कभम-सामान्य-विशैष-संमवाया एव पदार्था इति यतु 

वेभरेषिकाणां निघसः, यश्च तञ्ज्नानान्योच् इत्यभ्यपगसः, सोऽप्रानाखिक,, 

 शनयायतिरेकात, पृथिव्यादि वद्रव्येभ्यः प्रक्ततरतरेकाचेत्यघे; । गन्धादि- 

मच्त्रव हि पर0िव्यादिव्येवद्धारः, गन्धाटिश्च साम्यावस्थायां नासि $ 

अतः पृिवोत्वादिजातिरपि वटत्वादिवत् काव्यनातह्त्तिररिति । 

तदुक्तं -- 

"नाद्य न रातिनं नभो न मूमि- 
नासोत् तमो ज्योतिरथून्र चान्यत् । 

ब्दा दि बुच्ञदुपलम्यमेकं 

प्राधानिकं ब्रह्म पुमां तदाऽऽसौत् ॥* 

दति ॥ टप ) 

{ षोड ्ादिपदाथनियमस्तजकानान्युक्तिश्चेति न्यायादिमतखण्डनम् ।- ) 

षोड़शादिष्वपयेवम् ॥ ८& ॥ 
न्याय-पाशुपतादिमतषु षोड़शादिष्वपि न नियमः, न वा तन्मात्र 

्ञानामूक्तिःउकलूपेण पदाथःविक्यादिययेः । अस्मन्मते तु नित्यं पदाथं- 
इयमेव, निव्यानित्यसाधारखःस्तु पदार्थाः पञ्चविंशतिरेवेति नियम! $ 
पञ्चविंशति दरव्येष्वेव गुण-करम-सामान्यशक्यादौनामन्त्माव इति १ ८६ ॥, 

पञ्चभूतानां पूर्वोक्तकाय्यत्वोपपच्यद्ं वेशेषिकाभ्युपगतं पार्यिवायय- 
निव्यत्वमपाकरोति- 

( परमाणो ित्यतोक्तिखर्डनम् !-- ) 

नाशुनिलयता तत्काच्यलश्चुतेः ॥ ८७ ॥ 
पृथिव्याययुनां नित्यता नासि, तेषासणनामपि काय्यैत्वश्रुतेरित्यधैः ! 

-यदयप्यस्माभिः सा श्रुतिै दश्यते काललुप्तचादिना, तघाऽप्याचाय्यैवाक्यात् 
सनुस्परररचानुमेया । यथा मनुः,- 



[श्व] साडगद्शनम् 1 

“अरणो मारा विनाशिन्यो दशार्धानां चवा; खताः। 

ताभिः साडईमिदं सवं सम्भवत्यतुपूरवं शः ॥° ( १।२७ ) 

इति। दंशार््ानां पृथिव्यादिपञ्चभूतानाम्। न चालं वाक्छेऽख्- 

शब्देन द्यमणकाद्येव -ग्राद्यमिति वाच्यं, सद्ोचै प्रमाणाभावादिति! 
अतराणुशन्दो भूतपरमापर एव, वेशेषिकाद्यभिमतं च तख नित्यत्द- 

सनेन सूलेख निराक्रियते । न त्वणुपरिमाणद्रव्यसामान्यख नित्यत्व 

रजोगुणस्य चाञ्चल्यानुरोधेनाण॒त्वसिड़ । मध्यमपरिमाणत्वे नित्यत्वं 

विभूत्वे च क्रियाया अन्ुपपत्तेरिति ॥ ८७ ॥ 

ननु निरवयवख परमाणोः कथं काय्यैत्वं चटते १ तवादइ-~ 

( परमाणोः सावववत्वोक्तिः - ) 

न निर्भागलं काय्यलात् ॥ ८८ ॥ 
श्रुतिसिदकारैत्वान्यघाऽनुपपच्या प्रथिव्याद्यणुनां न॒ निरवयवत्यै" 

भत्यः । अत एव तन्मावाख्यसू्छद्रव्याख्वेव पार्थि वादयणुनासवयव 

इति पातञ्जलमाष्ये व्यासदेवैः प्रतिपादितम् । पृथिवौपरमाणुजलपर- 

माण्रित्यादिव्यवदारस्तु पृथिव्यादौनामपकर्षकाष्ठाभिप्रायैखेव ; अतः 

परक्तिप्यैन्तमयात्वेऽपि न चतिरिति। यद्यपि तम्मालेष्वपि गन्धादयसिः 

तथाऽपि तस्यापत्यचतया न पृथिवौत्वादिनियामकत्वं, व्यङ्गन्धादे- 

शेव परथिवौत्वादिसिद्धः$ अतो न तन्मालाणि पृथिव्यादयः, तेषु दं 

सूच्छभूतव्यवद्दारो भूतसान्ात्कार णत्वादिनैषैत्यपि बोध्यम् ॥ ८८ ॥ 

मरक्षति-पुरुषसाच्ात्कारो न ` सम्भवति, रूपख द्रन्यसाचात्कारदैतु- 

त्वादिति नास्िकारेपं निराकरोति-- 

{ प्रक्षति-पुरु षसाक्ात्कारस्य असम्भवत्वमितिं नासिकमतखण्डनम् 1-- 

न रूप्रनिवन्धनात् प्रयक्चनियमः ॥ ८€ ॥ 
रूपादेव निमित्तात् पव्यचचतेतिं नियमो नासि, धर्मादिनाऽपिं 

साचात्कारसम्भवादित्यधंः, व्यञ्चकानियमखाञ्जनादौ दष्टत्वेनादोषत्वात् 

ऋतो वद्धिद्रष्यलौ किकप्रत्चं प्रतयवोद्धतरूपं व्यञ्जकमिति भावः ॥ ८६। 

नन्वेवं किमणपरिमागं वस्लसि ? न वा ? इत्याकाङ्मयां परिमर 

नियं करोति- 



यद्चयोऽष्यायः + {१८४ 

( परिम,णस्य ई विष्यो क्तिः 1-- ) 

ने परिमाणचातुविध्यं दाभ्यं तद्योगात् ‰ <° ॥ 
अण, मत्, दौ, खमिति परिमाखचातुर्बिध्यं नासि, देविष्यं तु 

वत्तते एव, हाभ्यां तद्योगात्, दाभ्यामैवाख-मद्त्परिमाणाभ्यां चातु- 
विष्यसम्भवादित्ययेः । मडत्परिमाणस्यावान्तरमेदावेव दि इस-दौरघौ, 
अन्यथा वक्रादिरूपेः परिषरुप्खानन्लग्रसङ्गादिति। तलास्मनयेऽणपरि- 
भाणमाकाशखय कारणं सुणविशैवं वजंयित्वा भूतेद्धियाखां सूलकारणेषु 
सत््वादियुरषु मन्तव्यम् $ अन्यत यघायोग्यं मव्यमादि-परम मद्च्ान्तपरि- 

मारानि, तानि च सदत्वद्यववान्तरमेदा इति } <० ॥ 

पुरुषे कत्वं सामान्येनेति कण्टत एवोक्तं, प्रकतरेकनं सामा्येनेत्यर्था- 
इक्त,. तदयं सामान्येषु नसिकविप्रतिपत्तिं नियकरोति- 

( सामान्यनिखये नास्िकमतखण्डनम् ।-- ) 

अनिल्यत्वेऽमि स्िरतायोगात् प्रलभिज्ञानं 

सामनन्यद्य॥<१॥ 

व्यक्तौनामनित्यत्वेऽपि स एवायं घट इति स्िरतायोगेन यत् प्रत्यभि 
जानं, तत् सामन्यद्य सासान्यविषयकमेव तत् प्रत्यभित्नान- 

मव्यर्धः ॥ €१९॥ 
तस्मान्न सामान्यापलापो युक्त दव्याद-- 

( सामान्यापलापस अयुक्तत्वोक्तिः 1-- ) 

न तद् पलापस्तस्यात् ॥ <२॥ 
सुगमम् ॥ ९२ ॥ 

नन्वतदपा्रततिरूपैणाभावेनेव.परत्यभिज्लोपपदनोया, सेव च सामान्व- 
ष्ब्दार्योऽस्तु १ तत्राद-- 

८ सामान्यशब्दस्य श्रद्यनिरूपणम् ।-- ) 

नान्यनिहत्तिरूपत्वं भावप्रतोतेः ॥ €३ ॥ 
ख एवायमिति भावग्रत्ययानिहतिरूपलं न सामान्चख्ेवयर्थः, 

अन्यधा दि नायमवट इल्धेव प्रतौयैत। किच्च, अन्यव्यातरतिश्ब्दसखादट- 



[१८६] साङ्गदेनम् । 

व्यःव्त्तिरिव्यर्थो वाच ; तत्राघट्त्वं वटसामान्य्भिन्नननमिति सासन्या- 
भ्युपगम एवापतित इति.॥ € ॥ 

ननु सादृश्यनिबन्धना प्रत्यभिक्ञा भविष्यति ? तवादह- 
( सादृश्चस्य तच्चनन्तरत्वसवरख्डनम् 1-- ) 

न् तत्वान्तरं साटदश्धं प्रतक्तो पलब्धंः ॥ <४॥ 

भूयोऽयवादिसामान्यादतिख्िं न ० पत्यच््त॒ णवं 

सामान्यरूप्रतयोपलम्भादिव्यथ, ॥ ९8 ॥ 

ननु सखाभाविकौ शक्तिरेव सादग्यसस्तु, न तु तत् समान्यम् ? इत्या- 

शङ्ामरपाकयेत- 

( खाभाविकौ शक्तिरेव साटश्यमिति मतनि रसनम्. - ) 

निजशक्छभिव्य्चिर्वा वेशश्यात् 
तदुपलब्धेः ॥ €५ ॥ 

वस्तुनः स्वाभाविकश्षक्तिविरेषोत्पादौऽपि न सादृश्य; शक्तयपलयितः 

सादट्योपलस्धे विलच् णएत्वात् । शक्तिक्ञान दि नान्यधमित्तानसापे्, 

साटश्यन्नानं युन‹ प्रतियागिज्गघ्नसपेचते, अभपए्वन्नएनवदिति ज्(नयो- 

वैलचणयमित्यथेः । किञ्च.घमिखणः श्र क्तिसामाप्यं न सादृश्यं, दाल्यावस्थाया- 

मपि युवसादृण्यापत्तेः $ किन्तु बुवादिकालीनः शक्तिविरेषो युवद 

सादृश्यमिति वक्तव्यं, तथा च, प्रतिव्यक्यनन्तशक्तिकल्मनापेच्चया सवे- 

व्यक्तिसाघारणेकसामान्यकल्यनेव युक्तेति । <५ 1 

ननु तथाऽपि घटादिखंकत्वभमेव चटा दिव्यक्तीनां साट्श्वमस्तु ९ 

तवाद- 

( संज्ला-सं{िसम्बन्धस्य साटप्यत्वो किनिराकरणम् !-- ) 

न् संन्ना-संन्ञिसम्बन्ोऽपि ॥ <€ ॥ 

यचोक्तः संज्ना-संन्निनोः सम्बन्धीऽपि न सादृश्यं, वेशिच्यात् तदटुपलब्छ- 

रेवे्य थः; संत्ना-सं्िभावमजानतोऽ पि -साट्ृश्यन्रानरदिति ॥ <६ ॥ 

अपिच- 



धंचमोऽव्याथः ] [९६७] 

( सं्ा-संज्गिसन्बन्धय सादृश्या क्तिंखण्डने युक्यन्तरम् ।-- ) 

न सम्बख्नियतोभयानिलत्वात् ॥ <७ ॥ 
संज्ना-सं{ज्ननोरनित्यन्वात् तत्छम्बन्छसापि न नित्यता $ अतः कथं तैर्न 

श्रतौतवस्तुसाटभ्यं वत्तेमानवस्तुनि स्यादित्यथः ॥ ९७। 

नु सम्बस््य नित्यत्वेऽपि सम्बन्धो नित्यः ययात्, किसल व(धकम् १ 

तल्द-- 

( सम्बन्ध अनित्यत्येक्तिः ।-- ) 

नातः सम्बन्धो धमिग्ाहकप्रमा गवाघात् ॥ <८ ॥ 
काटराचिछविभागे सत्येव सम्बन्ध, स्ष्यति, अन्या वच्यमाख- 

सत्या खदूपेरीवोपपत्तो सम्बन्व कल्यनाऽनवकाश्ात्, स च कादाचित्को 

विभागो न सम्बन्धनित्यत्वे सम्भवति ; अत; सम्बन्व ग्रादहकप्रमारेनेव् 

बाधाच् नित्यः संन्बन्ध इत्यथैः ॥ ९८ ॥ 
नन्वेवं नित्ययोगं ए-गुखिनो नित्य; समवायो नोपपयेत ? तलाद-- 

( समवायाभावोक्तिः ।- ) 

न समवायोऽखि प्रमाणाभावात् ॥€<॥ 
सुगमम् ॥ ९९ ॥ 
ननु वैशिध्चप्रयचं विशिषटबु द्ान्ययाऽनुपपततिश्च प्राणम् ९ तलाद-~ 

( खमवायख भवत्व परत्यक्ानुमानयोः परमाणत्वखण्डनम् 1-- ) 

उभय चाप्यन्यधासिङ्धन प्र्यन्नमलुसानं बा ॥१००॥ 
उभयल्ापि वैश प्रत्यक्षे तदनुमान च सवरूपेरेवान्यया सिर्न 

तदभपं सप्नवाये प्रमाणमित्यघ, ! अयं भावःञ--यथा समवायवे श्य बुद्धिः 

सखमवायसवरूपेरोषेष्यते,अन वखाभयादिति,तल प्रत्यक्षानुमाने अन्यथासिद्ध $ 

एवं गुण-गुखिग्रभृतौनां विश्चिष्टबुद्धिरपि गुणादिखखरूपैरेवेष्यताम्; 

अतस्तत्रापि. प्रत्यक्तानुमाने अन्यघासिद्धे इति । नन्वेवं संयोगोऽपि न 

सिष्यति, मूनलादौ चटादिपत्ययखापि खरूपिणेवान्यधासिद्धेरिति चेत् ? 

न,वियो गकादेऽपि भूतल-घययोः खरूपतादवस्य्येन विशि्टबुद्धिप्रसङ्ात् । 

समवाय श्चलै च सनवेतख कदाऽपि खाय्रयत्ियोगो नास्तोति नायं दौषः । 



स्प] साङ्गदशेनम् । 

कश्चित् तु तादाव्मासम्बन्ेनाल् समवायसखान्यघासिदिमाद, तन्न $ इन्द् 

मातभमेदात् । तादाव्मा द्यत्र -नात्यन्तं वक्तव्य, गुणवियोभेऽपि ुखि- 

स्वात्, वैश्िघ््ाप्र्ययाच; किन्तु भेदाभिदबुद्धिनियामेकः सम्बन्ध- 
विशेष एव अगल्या वक्तव्यः $ तथा चं, तख समवाय इति वां तादोल्ा- 

मिति वा नाममातं भिनं, सम्बन्धिदयातिरिकः सम्बन्धस्तु सि 

एवेति । यिं च तादाल्म ख्व॑रूपमेव यते, तदाऽस्माभिरपि तदैवोक्मिति 

श्न्ट्माल्रे भेद इति ॥ १०० ॥ 

प्रतेः च्चोभात् प्रक्तंति-पुरुषसंयो गः, तस्मात् खुष्टिरिति सिडन्तः $ 

तल्लयं नाल्िकानामाक्तेपःः--नाल्ि क्ोभासख्वा कस्यापि क्रिया, सवं वस्तु 

च्णिकं, यत्रोत्पयते तत्रेव विनश्यतत न दैशन्तरसंयोगो केया क्रिया 

सिष्यत्येति ? तवाड-- 

( क्रियाया अतुमानेन सिद्धौ नासिकमतखणडनम् ।-- ) 

नानुमेयल्मेव क्कियाया नेदिष्ठ तत्तदतो- 

रेवापरोचप्रतोतेः॥ १०१॥ 

न टेश्न्तरसंयोगादिना क्रियाया अतुभैयत्नभेव, यों नेदिष्ठ 

निकटश्यखय द्रष्टुः क्रिया-क्रियवतोः प्र्यचचैणापि प्रतौ तिरस्ति, वरच्तश्चल- 

तौत्यादिरि्य्धः । १०१ ॥ 

दितीया्याये शंरौरस पा चमौतिकत्वादिरूपेम तभेद! एवोक्ताः; न तु 

विशेमौऽवषटतः, अल्रापरपक्तं भर तिषेवति-- 

( शरैरस्य पाखभौ तिकत्वमतनिर सनम् 1-- ) 

न पराञ्चमोतिकं शरेरं बइनामुपादाना- 
योगात् ॥ १०२॥ 

वदनां भिन्नजातीयानां चोपादानत्वं घट-पटादिंखक्ति न दृष्टमिति 

सजातोयमेवोपादानम्, इतरच्च भूतचतुष्टयमुपष्टम्भकमित्याश्येन पाच्च- 

मौतिकव्यवद्दारः! एकोपादानकवेभपि पृथिव्येवोपादानं स्वेशरौस 

स्येति वच्यति ॥ १०२॥ 

खूलमेव शरौरमिति केचित्, तत्रिणकरोति-- 



पञ्चर्मोऽव्यायः | [१९८९६] 

( खलमेव शरोरमिति मतनिरसनम् 1-- ) 

श्यल मिति नियम आतिवाहिकसापि 

विद्यमानत्वात् ॥ १०३॥ 

हद्धिया्रवत्वं शरो रल -- 
“यन्सृत्येवयवाः सूत्मास्तखेमान्याश्रयन्ति षट् । 
तस्म च्छरोर मित्यूरडु तख मूत्तिं मनौधिणः ॥» ( १।१७ ) 

न् 

ईति स॑हुवाव्यांत्। एतादृशं च शरोरं स्थूलं प्र्यच्तमेवेति न नियमः । 
कुतः 2 आतिवादिकस्याप्रत्यत्ततयए सूच्यख भोतिकख शरौरान्तरस्यार्पं 
सत्वादित्यधरैः। लोकाल्ञोकान्तरं लिङ्टेदमतिवादयती्यातिवाद्दिकं, 

भूतोखयतां विना चितादिव॑त् गमनाभावसख यपागेवोक्तन्वात् । इदं चं 

सूतं तसखेव सखष्टौकरणमाला्थम् ! लिङ्स चं शरौरत्वं भोग्यतया 
मुरुषप्रतिविम्बायतया वेति बोध्यम् । आतिवादिक॑श्रौरे च प्रमाणम् 

“जअङ्ष्टुमातः पुरुषोऽन्तराला सदा जनानां हदये सन्निविष्टः 
( कट ° &1१७ ) 

“अङ््टमातं पुरुषं निश्वकषे वलात् यमः” 
इति शरुति-स्मुतो। न हि लिङ्शरौरस्य सकलशरौरव्यापिनः सखतो- 
$ङ््टमातत्वं सम्भवति, अत आधारस्याङ्षमालत्वमर्धात् सिष्यति $ वर्था 
दौपस्य सर्वर्टृदव्यापित्वेऽपि कलिकाकारल्वं, तेलवर्चया दिस्य शस्य दशो- 

धरि सम्यिणिडितख पार्थिवमागख कलिकाकारतया, तथेव लिङ्देदस्य 
देखव्यापित्वेऽप्यङ्टपरिमाणत्वं॑सृच्मभूतसखाङ्छपरिमाणत्वेनानुभेयमिति 
॥ १०२ ॥ 

गोलकेभ्योऽतिरिक्तानोद्धियाखि प्रागुक्तानि,+तहुपपादनाधेद्धियाणसुः 

प्राप्मपरकाश्कत्व निराकरोति- 

( इद्धियाणामपाप्रप्रकाशकंत्वेनिरसनम् ।-- ) 

नाप्राप्रप्रकाशकत्वसिन्द्रियाणमप्रापरः 

सवप्रारर्वा ॥ १०४ ॥ 
व्वासम्बदार्घानोद्धियायि न प्रकाशयन्ति, श्रमाः $ परदीपादोनष्ठ 



{९९० शादे नस् । 

सप्राघ्रपरकाशकत्वादशनात्, अग्राचप्रकाश्कत्वे व्यवद्धितादिसवेवस्तु- 
धंकाश्रकत्वग्रसङ्ाचचेत्य्थः $ अतो दररव्यतूर््यादिसम्बन्धायं मोलकाति- 
रिक्तभिद्दियमिति मावः। करणानां चार्यप्रकाश्कल्ं पुरुषेऽय समपण- 
छारेव, खतो जडत्वात्, दण सुख॑प्रकाशकत्ववत् । अधवा अथ प्रति- 

विम्बोट् ग्रहणमेव यप्रका शकत्वमिति ॥ १०४ ॥ 
नन्वेवं चक्तषस्तेजसत्वमैव युक्तं; तेजस एव किरणरूपैरशुः दर राय 

सरप॑णदनात् १ इति शड्ं निराकरोति- 

( च्ुषस्तेजसत्वनिरसनम् \-- ) 

न तेजोऽपसपं णात् तैजसं चच्चषेत्तितस्तत्- 
सिद्धः ॥ १०५ ॥ 

तेजसोऽपसपैणं टष्टमिति कऊच्ा तेजसं चच्नुन॑ वाव्यम् । कुतः? 
-श्रतेजसतेऽपि प्राणवदेव व्रत्तिभेदेनापसपंणोपपत्तेरिव्य्घः। यथा हि 
प्राणः शरौरनसन्यन्येव नासाग्रादह्िः कियद्धरं प्र(णनाख्यत्रलया 
श्रपुखरति, एवभेवा नेजसद्रव्यमनपि चुदँ हमसन्यज्यापि छ्याख्यपरिणाम- 
विशेषेण भाटिलये३ दूरस्य सूर्यादिकं प्र्यपसरेदिति॥ १०५। 

नन्वेवम्भुतदत्तो कि प्रमाणम् ९ ततादह- 

( ठत्तिसिद्धौ प्रसाणप्रदशनम् ।-- ) 
0 [शां कि 

प्राप्राथेप्रकाशलिङ्गात् वरत्तिसिड़ः ॥ १०६॥ 
सुगमम् ॥ १०६ ॥ 

हृदमपरित्यज्यापि शमनोपपत्तये त्तेः खरूपं दशंयति- 

( त्तः खरूपग्रदशनम् ।--) 
& . „ज वं क~ ©$ 

भाग-गुणाभ्या तच्छान्तर तच्च. सम्बबन्ध 

सपीति ॥ १०७ ॥ 

सम्बन्वाध्॑सर्प॑तोति हतोश्रच्रदैर्भागो विस्फलिङ्वत् विभक्ताशे 

शूपादिवत् गुणश्च न वत्तिः, किन्तु तदैकदेशभूता भागः गुणाभ्यां भिन्ना 

बवत्ति;। विभूगे डि सति तद्रा चच्ुषः सूथ्यादिसम्बन्धी न् टत, 



वच्चम्केऽष्यायः । [१९१] 

शुरत्वे च सरपणाख्यक्रियाऽनुपपत्तरित्यधैः । एतेन बुद्िवरत्तिरपि प्रदौव- 

शिखावत् द्रव्यरूप.एव परिणामः, सवचछ तया अर्धाकारतोद् ग्राहौ, निमल- 

वस्त्रवदिति सिद्धम् ॥ १०७ ॥ 

नन्वेवं छत्तौनां द्रव्यत्वे कथ्चनमिच्छादिरूप्रबुद्धिगुरीषु ` घत्तित्यवद्धारः १ 

तत्राद्-- 
( वरत्तनियभेन द्रव्यत्वनिरसनम् !-- ) 

न् द्रव्ये निथमस्तद् योगात् ॥ १०८ ॥ 
^ =$व्यमेवेनि नियस्मै नालति; कतः ? तदयोगात्, तत छत्तो 

यीगा अत् । “रततर्दन-जीवने"” इति {ड यौगिकोऽयं शब्दः, जोव 
च रू ` .तह -र्व्यापारः, “जोव बल-प्राखधारण्योः” इत्यनुश्ःसनात्, 

वैश्य :-तः शू दरठसिरित्यएदिव्यवदहाराच्। त यथा द्रव्यरूपया तत्या 

बुद्धि वति, तद :\ ;दिभिरपौति तेऽपि हत्तयः, सवं निरोधेनेव चित्त- 

मरशादित्यधैः ॥ १०८ ॥ 

इ्टरियाणां भौतिकत्वस्यापि खवगणात् कदा चिद्लोकविेषमेदेन गुतः 

प्वव्रस्था श्रद्धत ? तत्राद-- 

( दैशविशेषरेऽपि इद्ियाणां भोत्तिकत्वनिरसनम् ।-- ) 

न टेश॒भेटेऽप्यज्योपादानता अस्प्मटादि- 

वच्चियमः ॥ १०९॥ 
न ब्रह्मलोकादिटग्रभेदतोऽपौद्धियाखमदङ्ारातिरिक्तोपादानकत्वं, 

किन्स्मदादौनां भूर्लोकख्यानामिव स्वैषासेवडङ्गारिकत्वनियमः, देश- 
भेदेनै कस्यैव लिङ्शरौरस् सश्चारमात्रखरवरादित्यथः ॥ १०९ ॥ 

नन्वेवं मोतिकत्वश्चुतिः कथसुपपदययतःम् ९ तव्राद-- 

( इन्द्रियाणां मौतिकत्ववरै हतुप्रदश्नम् {= ) 

नि मित्तव्यपदेशात् तद्ापदेशः ॥ ११० ॥ 
निमित्तेऽपि माघान्यविवक्तयोप्रादानत्वव्यपदैश्यो भवति, यथ 

इन्वनाद्ग्निरिति $ अतो भूतोपादप्नत्वव्यपदेश् इत्ययः । तेज आदि 

भरतोपर्टन्ेनेव हि तदनुग्रतादङ्ाराचच्ुरादौद्धिाणि सम्भवन्ति, यक्षा 



[१९२ साह्वयद शनम् । 

पाथिंवोपष्टम्भेन तदनुगतात् तेजसोऽग्निभे वतीति । “अन्रसयं दि सोम्य ! 

ज्ननः” (छान्दो ६।५।8) इत्यादिश्रुतिः, तटुक्तयुक्िश्चाल प्रमाखम् ॥ १९१० ॥ 

द्यललश्षरौरगतं विशेषं प्रसङ्ादवधारयति- 

( स्थूलशरोरगतविश्नेवावधारणम् ।-- ) 

अष्रजाण्डज-जरायुजोदिज्ज-साडःल्यिक- 

सासिडिक चेति न नियरः॥ १११॥ 

"तेवां खरवेषां भूतानां लोख्खेव वोजानि भवन्ति, अण्डजं, जो वजम्, 

छ्धिञ्जम्” { छान्दो» ६।२।१) इति श्रुतावण्डजादिरूपं शरोरले विष्यं 
पाविकाभिप्रायणोक्तं, न तु नियमः; यत अप्रजादि-षडविधमेव 

्रारीरं भवलौःयघं;। तवोपमा इन्दशूकादयः । अण्डजाः पि- 

सर्पादयः । जरायुजा मनुष्याद्यः । उद्धिज्ना क्तादयः । सङ्कल्पजाः 

सनकादयः । सांसिद्धिक .मन्त-तप-अदिसिदिजाः, यथा रक्तवोज- 

शरौ रोत्पन्ररोरादय इति ॥ १११ ॥ 
पर रोरसेकमात्मूतोपादानज्त्वं पूर्वोक्तमनेनेव प्रसङ्केन विशिाडइ-- 

( शरोरख एकभी तकिमालत्वव्यवखयापनम् 1-- ) 

सर्वेषु पृथिव्यपादानमसाधारण्यात् 
तद्ापद्धशः पुवबत् ॥ ११२॥ 

सरेषु श्ररोरेषु पृथिव्येवोपादानम्, साधारण्यात् आधिक्यादिमिः 

रुत्कषात् । अलापि शरोरे पञ्च-चतुरादिभौतिकत्वव्यपरेशः पूवेदत्ः 

ड द्दरियाणां मौतिकल्ववहु पष्टम्भकत्वमालेरेव्य थ; ॥ ११२ ॥ 

ननु प्राणख शरोर प्राधान्यात् प्राण एव देदारम्भकोऽस्तु १ तताड 

{ प्राणस्य रेारम्भकत्वनि रसनम् ।-- ) 
हि 

न देह!रम्भकस्य प्राण्त्वमिन्द्रियशक्तत- 

स्च्छिडः ॥ ११२ ॥ 
प्रासो न टेदारम्भकः, इद्दरियं विना प्राणनवस्धानेनान्वयव्यति- 

शेकाभ्यामिद्दरियाणां शक्तिविशेपरादैतर प्राणएरिद्धः प्राणोत्पत्तेरित्यथ; । अयं 



पड्चमोऽव्यायः | [१९३१ 

मावः. करग्रत्तिरूपप्राणः करखवियोगे न तिष्ठति, अतो खतदेदे 

करणाभाषेन प्राणाभावान्र प्राणा देद्ारम्भक दति॥ १९३ ॥ 

नन्वेवं प्राणख टेदाकारखत्वे प्राणं विनाऽपि ईह उत्पद्येत ? तवाद- 

( ईेद्ोत्पत्तौ प्राणस्य निसित्तकाररत्वनिद् शः -- ) 

भक रधिष्टानाद्धोगायतननिर्माण्मन्यथा 
पतिभाव्प्रसङ्गात् ॥ ११९ ॥ 

भोक्तुः प्रखिनोऽधि्ानात् व्यापारदैव भःगायतनस्य शरौरस निमिं 
भवति, अन्यधा ग्राणव्यापएरमावे शुक्रशोणितयोः पूतिभावप्रसङ्ात्, 

सटतटेवदित्यर्थः। तछा च, रससद्ारादिव्यापारविशेषैः प्राणो देख 
जिसित्तकारशं, धारकत्वादिति भावः ॥ ११४६ ॥ 

नलु प्राणखेवाधिष्ठानत्वं सम्भवति "व्याारक््वात्, न प्राणिनः 

करूटखन्ात्, निर्व्यापारखाःचिष्ठाने प्रयोजनाभावाचेति ? तवाष्द- 

( देडनिर्माणे प्राणस्य अधिष्टाटत्वकथनम् -- ) 

अत्यहारा खाम्यधिषठितिनंकान्तात् ॥ ११५ ॥ 
देटनिर्माशे व्यायाररूपमधिष्टानं स्वामिनश्चेतनखटैकान्तात् साक्ता- 

नासि, किन्तु प्राणरूपभृव्यद्ारा$ यथा रात्तः पुरनिर्मारी इत्यः; 

तधा च, प्राणस्याधिा््तं साक्षात्, पृरुषस्याधिष्टाटलं प्राणसंयोगसाते- 

रोति सिद्धम् । कुलालादौनां घटादि निर्माणेष्वप्येवन् । विग्रैषस्वयं-- तले 

चेतनसख बुद्धयादेश्ा्युपयोगोऽस्ि, वृद्धपवेकष्ित्वादिति। यद्यपि 
प्रणाधिष्ठानादैव रेहनि्माख, तथाऽपि प्ाणदारा प्रारिसंयो गोऽप्यपेच्यते, 

पुरुषाथमेव प्राणेन देद्निर्माणादिव्याश्येन भोक्त रधिष्टानादिव्युक्त म्॥११५॥ 
विमुक्तमोच्ताथं प्रघानसेव्युतेः पराक्, तल कथमाला नित्यमुक्तः, 

वन्धदशनात् ? इति परेषामाक्तेपे नित्यमुक्तिमुपपादयितुमाह- 

( आलमनौ नित्यसुक्तत्वीपपाद्नम् ।-- ) 

समाधि-सुषुश्चि-मोक्लेषु ब्ह्मरूपता ॥ ११६ ॥ 
समाधिरसम्प्रहातावयस्या, सषुप्रिश्चाल समग्रसुषुधिःः मोदश्च 

विदेडकेवल्यम्, अगस अवस्थासु पुरषाणां ब्रह्मरूपता बुडिद्रत्िविलयत- 
सा--१७ 



1१९8] साङ्खगदशेनम् । 

सखदौपाधिकपरिच्छेदविगपेन खसरूपपूणतयाऽवखानं, यथा धटध्वंसे 

चटाकाशख प्रूणंतेल्यथंः । तदेतदुक्तं “तनिहत्तावुपशगन्तोपरागः स्वस्य. 

(२।२8४)इति 1 दथा च ब्रह्मत्वभेव परुषाणां खभाव,.नेनित्तिकत्वाभावान्, 
स्फटिकस्य शौक्तासिव । बुडिद्रत्तिसम्बन्ध काले तु पररिच्छिन-चिदरूपवेनाभि- 

व्यक्या परिश्वेदालिम्नएनः , तथा व्रत्तिप्रतिविम्बवशद्ःखादिमालिन्- 

क्रि च भवतोति तत् सवमौपाधिकभेव, उपाष्याख्यनिमित्तान्वय- 
-व्यतिरेकाकुविधानात् स्फटिकलोडित्यवदिर्ति' भावः । तथा च योगसूतं-- 

धतत्तिसारूप्यभितरल? ( समा्० पा० 8 ) इति ¦ अस्मच्छछास्ते च ब्रह्म ब्द 

त्रौपाधिकपरिच्छेदमालिन्यादिरदडि तपरिपूणचेतनसामान्यवाचौ, न तु 
ब्रह्मम मांसाया मितशरधयपलचितपुरुषमात्वाचौति विवेक्तव्यम् ! अवते 
श्लोकाः शिष्यच्ुत्प्य धमुच्यन्ते । 

विदाकागेऽनभिव्यक्ते नानाकारेरितस्ततः। 
धौरटन्तौ सद व्यक्तया विदटन्तीं प्रद शयेत् ॥ 

वस्तुतस्तु खदा पूखभेकारूपं च चिच्रमः । 
छतिशून्यप्रदशैषु टृश्याभावान्न पश्यति ॥ 

चच्तुषो रूपवत् पुंसो दृश्या ठत्तिडिं नैतरत् । 
समाध्यादरौ च सा नास्त्यतः पूणः पुमांस्तदा ॥ ११६ ॥ 

तदि कः सुषुश्चि समाविभ्यां मोच्ख विश्नेष, १ तनाद- 

( सुषुति-समाधिभ्यां मोचख विङेषनिरूपणम् ।- ) 

हयो; सवोजमन्यव ततिः ॥ ॥ ११७ ॥ 

दयौः समाधि सुषुष्यीः सब्येजं बन्धवौजसदइितं ब्रह्मत्वम्, अन्यत 

मोच बौोजस्याभाव इति विर्व इत्यथः ननु चेत् समाध्यादौ 

वन्धदोजम स्ति, तदहि तेव परिच्छेदात् कथ ब्रह्मल्मिति चैत् १ न, वन्ध- 

वौोडस्य क्मादैस्तद्ानौसुपाघावैव!वखानात्, नतु चैतनेषु पुरुष च 

तेषास प्रतिडिग्बनादिति। जाग्रदायवखायां तु बुडिद्ठत्तिप्रटिरिम्ब- 

वश्ादोपाकिको बन्ध इल्यसक्दादैदितम्। ननु पातद्वलै तद्भे 

चासम्प्रत्ातय..मो निर्वौज उक्त; अद कधं सवौज इयते इति चेत् ?म, 



पञ्चमोऽध्यायः {१८५} 

अरसम्परत्ताते क्रमेण वौजच्षयो भवतोत्याशरधेनेव ततर निर्वोजत्ववचनात्, 

अन्यया सर्वासाभेवाखम््रज्ञातव्यक्तौनां निर्वौजत्वे व्युत्यानातुपयत्ते- 

रिति! ११७1 

नतु समाधि-सुषुप्नौ दृष्टे खः, मोखे तु किं प्रमाणम् ? इति नास्िका- 

त्रेपं परडरति- 

( सोच प्रमाणाभाव इति नाःसिकमतनिरसनम् ।-- ) 

इयोरिव बयश्यापि दृष्टत्वान्न तु दौ ॥ ११८ ॥ 
समाधि-ुषुप्रिदृष्टन्तेन मोच्चयापि टष्टन्वादनुमितत्वाच तु दधौ श्ुषुश्चि- 

माघो एव, किन्त मोच्तोऽ्यसौव्ययघंः। अनुमानं चेत्यं-सुषुश्यादौ 

यो ब्रह्मभावः, तच्यागञ्चित्ताग चात् रागादिदोषवशादैद भवति, स चेहोधो 

तानेन नाशितः, तदि सषुध्यादिखदृश्खेवावसख्या सिरा भवति, सेव मोच 
दति ॥ ११८ ॥ 

ननु वासनाख्यवीजसच्वेऽपि वैराग्यादिना वासनाकौग्ादर्थाकारा 
छत्तिः समाधौ मा भवतु, सुषुप्रे तु वासनाप्रावल्यादधश्नानं भविष्यक्छेवैति 

न सुषुप्तौ ब्रह्मरूपता युक्तेति १ तताद- 

( सुषौ ब्रद्मरूपताया, युक्तत्वप्रद शनम् ।-- ) 

वासनया न खाधेख्यापनं दोषयोगेऽपि नं 
निमित्तस्य प्रधानवाधकत्वम् ॥ ११९ ॥ 

यथा वैराग्ये तथा निद्रादोषयोगेऽपि खति वाखनया न सवा 
ख्यापनं स्वविषयस्मारणं भवति, यतो न निसित्तस्य गुणोभूतस्य 

संस्कशरख बलपत्तनिद्रादोष बाधकत्वं सम्भवतीत्धधं;, बलवत्तर एव् 

इदि दोषो वासनां ठु्बवलां खकाय्यैकुर्ठां करोतीति मावः ॥ ११९ ॥ 

खंस्कारलेश्नतो जौवन्ुक्तख शरौरघारणमिति टतोवाघ्याये प्रोक्षम् । 

तत्नायमाेपः+--जोवन््क्तस्य शरश्वदेक स्म उ्ययेऽस्रदष्दौनामिव भोगो 

इयते, सोऽतुपचः,प्यमं मोगमुत्यायैव पूवसस्कारनाशात् सस्कारान्तरख 
च न्ानप्रतिवन्धेन कमेवद्नुदयादिति १ तताद- 



~-------------------------------------------------- ------- ------------------~-------~--~----- मम ~~~ -- 

8 0 क क । ̂ + + श क मि कुक्, 

( एकस्येव संस्कारसख क्रियासम्पाद कन्वकथनम् ¦ - ) 

एकः संस्कारः क्रिथानिवन्तकोन तु प्रतिक्रियं 

्ारभेदा बह कल्पनाप्रसक्तेः ॥ १२० ॥ 
धेन संस्कारेण रेवादिशसरभगेग आरब्, स एक एव संस्कार 

स्तच्छ रोरसाध्यख प्ररम्बभोगख समापकः $ स च कमेवडेव भोगषमास्धि- 
नाण्यः;+न तु प्रतिक्रियं प्रतिभोगव्यक्तिससकारनानात्व, बदहुव्यक्तिकल्यना- 

गोरवप्रसङ्गदित्यर्धंः। कुलालवक्रम्रमण ख ेऽप्यवं वेगाख्यः; संस्कार एक 
एव भरमणसमाघिपय्यन्तस्ायौ वेष्यः ॥ १२०॥ | 

उडिज्जं शरौरमघ्तोव्युक्त, तत वाद्यनुद्धयभावच्छरौरवं नप्लौति, 
नासिकारेपसपाकरोति- 

( उद्धिज्नानां शरौरत्वाभाव इति नास्िकमतखण्डनम् ।-- ) 

न् वाद्यबुडिनियमः॥ १२१॥ 

इच्च-गुल्म-लतीौ षधि-वनस्पति-टण-बौरुषाटौ नामपि 
भोकतु-भोगायतनत्वं पूववत् ॥ १२२ ॥ 

न वाद्यन्नानं यत्रास्ति तदैव श्रोरमिति नियमः, किन्तु वक्ादोनाः- 

मन्तःसंद्ानासपि भोक्त्-मोगायतनत्वं शरौरत्वं मन्तव्यं, यतः प्रवत् 

रक्तो" यो भीक्तधिष्टानं विना मनुष्यादिशरौरख् पूतिभावः, तद्वदेवं 

छक्ता दि शरौरेष्वपि.शुष्कतादिकमित्यधः। त्राः च श्ुतिः+-“अख यदैकां 

श्रां जौवो जदाव्यघ् सा शुष्यति?" ( छन्दो ६।११।२ } इव्यादिरिति। 
प्न वाद्चनुद्विनियमः? इ्यंशसख पृथकसू्रत्वेऽपि सूतदयभेकौक्षयेवयमेव् 
व्याख्येयम् । सूत्रभदस्तु देष्यभयादिति बोध्यम् ॥ १२१।१२२ ॥ 

( उद्धिज्जानां शरौरत्वमावे सतिमतप्रदशेनम् !-- ) 

स्मतेञ्च ॥ १२२ ॥ 

«्ररौरजैः क्मदोषेर्याति खावरतां नरः । 
वाचिकैः पच्ति-खगतां मानतैरन्यजातिताम् ॥*?. (१२९ मनु} 

इत्यादिस्मृतेरपि दच्चादिषु भोक्त्-भोगाथतनत्वमिल्यये; ४ १२२ ॥ 



पञ्चमोऽष्य्यः। [१९७] 

नतु त्रचाटिष्व येवं चैतनत्वेन घर्मावर्मोत्यत्तित्रसङ्ः १ तत्रषड- 

( टेडयोगमातेख कर्माधिकारित्वाभावो क्तिः 1 -- ) 

न् ॐहमावतः कर्माधिकारितं वेशिष्चश्रुतैः॥१२४॥ 
न देहमातेण धर्माधर्मोत्पत्तियोग्यत्वं जोवसख । कुतः? वैशिख्यश्रुतः 

हाद्य णादिटैदयिशिष्टलेनैवाधिकारणवणादिव्यथः ॥ १२४ ॥ 

टेडभेदेनैव कर्माधिकार द् श्रयन् टेदत्रेविच्यमाह- 

( देस ति विवन्चप्रदशनम् ।-- ) 

विधा वाणां व्यवद्या कमदेहोप्रसोम्- 
टेहोभयदटेहाः ॥ १२५ ॥ 

लयाखासुत्तमाधम-मष्यमानां सर्वप्राणिनां वतिप्रकारो देदविभागः, 

कमटै मोगरे दोभयदेदा इतीत्थं: । तव कर्मरेहः परमर्पौणं, मोगदेड 

इनद्रदौनाम्, उभयदेदश्च राजर्पौणाभिति। अत्र प्राधान्येन तिधा 
विभागः, अन्यधा सवैयेव भोग टेत्वापत्ते, ॥ १२५ ॥ 

चतुयमपि शरोरमाड-- 
( विविघातिरिक्तरटेदोक्तिः - ) 

न किच्चिदप्यनुशयिनः ॥ १२६ ॥ 
मविदयादनुशयं देष्यं पञ्चात्तापातुतापयोः"दतिवाक्यादनुशय्रो वैराग्यम् । 

विरक्तानां शरौरभेतच्नयविलक् णभित्ययः । यथा दत्ता्ेय-जड़भरतादौ- 
नामिति ॥ १२६१ 

उक्तस्येश्वरामावख स्थापनाय पराभ्युपमतं ानेच्छाकवया दि नित्यलं 

व्रतिषेधति- 

( ज्ञानैच्छादीरनां निव्यत्वमतखण्डनम् ।-- ) 

न बुदधाादि निल्यत्वमाश्रयविश्रषेऽपि 
वह्किवत् ॥ १२७ ॥ 

बुद्धिरवाध्यवसायाख्या छत्तिः $ तथा च, तानेच्छाक्त्यादरौनामाग्रयः- 

विशेषे प्ररेरौश्ररोपाधितयाऽभ्यपगतेऽपि निव्यलं नासि, श्रस्मदादिबुडि- 



[१९द्] साह्नगदभ्रैनम् । 

दष्ट न्तेन सवषामेव बुद्धोच्छाटोनामनिव्यचनुमानात्, यधा लोक्ि- 

व ह्िट्ष्टान्तेनावरणतेज सोऽप्य नित्य चानुमान मिव्य्यः ४ १२७ ॥ 

आस्तां तवन् नेच्छ (रैनि यल, तदाश्रय ईश्ररोपाधिरेवासिडः, ईश्वर 

श्यासिद्धेरित्यत आदह- 

( ज्ानेच्छादोनां नित्यत्वमतख ण्डत डन्वन्तर प्रदर्शनम् ।-- ) 

आश्चयार्सिडञ्च ॥ १२८॥ 
सुगमम् 1 १२८॥ 

नन्वेवं ब्रह्माण्डादि खजं नसमं सर्व न्नत्वादिकं कथं जन्यं सम्भाव्येतापिः 

लोकै तप-अ्राद्भिरेवमेश्र््यादशनादिति ? तताड- 

८ ईश्वराभावेऽपि योगशक्या ष्टिकत्तत्वसम्भवोक्तिः ।-- ) 
[क स) [बा का नौ य 

योग सिडयोऽप्य) षघादि सि इिवन्नएपलपनोथाः ॥१२९॥ 

त्रीषधादिसिदिदष्टान्तेन योगजा अष्यणिमदिसिद्धयः ख्ष्यायुप्- 
योगि, सिष्यन्तोत्यघः ॥ १२९ ॥ 

पुरुषसिद्विपरतिङ्रूलतया मूतचेतन्यवादिर्वं प्रयाचष्ट-- 
( भूतचेतन्यवाद्खण्डनम् \-- ) 
> ® ५ त $ 4 क, = कि 

न भूतचंतन्चं प्रलेकादृष्टेः सहिव्येऽपि 
च साद्व्येऽपिच॥ १३२० ॥ 

संहतमावावस्यायासपि पञ्चभूतेषु चैतन्यं नसि, विभागकाक्ञे प्र्यओ 

तरेतन्यादृरेरिव्॑ः। टतौयाष्याधे चैदं सखसिद्ान्तविधयोक्तम्, अल 

च परनतनिराकरणखायेति न पौनरत्यं दोषायेति वौष्ठाऽष्याय- 

समापो ॥ १२३० ॥ 

स्वसिद्रान्त विरुद्राधमाषिशो यै कुवादिनः। 

पञ्चमे तान् निराक्तव्य खसिडान्तो ददौक्रतः ¶ 

दति शरौविन्नानभिकचनिमिते ' कापिलसा्धयप्रवचनख मायं 
परपशच्चनिजेयाघ्यायः पञ्चसः ५५ # 



षष्रोऽष्याथः 

श्रष्यायचंनुष्केण संमसश्चास्ताय प्रतित्ताय पञ्चमाध्याधे परधत्तनिराः- 

कररीन ग्रसध्येदानौं तमेव सारभूतशस्त्ाघं षष्ठाघ्यायेन सङ्लयन्तप- 
संदरति ! उक्तार्थानां डि पएुनसतन््ाख्ये विस्तरे क्रते शष्याणामसन्दिग्धा- 
विप्यसो दृट्तये बोध उत्पद्यते इव्यतः खंणाजिखननन्यायःदनुक्तयुन्या- 

यपन्धासाद नात्र पोनक्तै दोषाय । 

( आलमनः अस्ित्वकद्यनम् ।-- ) 

अस्त्यात्मा नास्ित्वसाधनाभावात् ॥ १॥ 

जानामौ्येवं प्रतोयमानतया घुरुषः सामान्यतः सिह एवालि, बाधकः. 

प्रमाणाभावात् $ अतस्तद्िवेकमालं कत्तव्यमित्यथः ॥ १ ॥ 
तत विवेके प्रमार्दयमाडह सूताभ्याम्-- 

( आलमनो देादिव्यतिरिक्तत्वप्रदभेनम् ।- ) 

देडादिव्यतिरि कोऽसौ वेविचात् ॥ २॥ 
अरसावाला द्रष्टा दैदादि-प्रकत्यन्तभ्योऽत्यन्तं भिचः, वैचित्ात् 

परिणामिचापरिणमित्वादिवैषर्म्या दिव्यथः । प्रक्षत्यादयस्तावत् प्रत्यज्तालु- 

मानागसैः परिणामितयेव सिद्वा, पुरुषसयापरिणामित्वं त॒ सदा ज्ात- 
विषवत्वादनुमौबते $ तथाहि, यथा चकच्तषो रूपमेव विषयः, न सनि- 
करषसाम्येऽपि रसादिः, एवं एरुषख सखबुडिघ्नत्तिरेव विषयः, न तु सचिकर्षै- 

साम्येऽप्यन्यदवस्विति फलवलात् ज्ञपम् $ बुदध्न्यारूदतयेव न्वन्यद्गर््य 
भवति पुरुषख, न स्वतः, सर्वदा स्वेभानापत्तेः। ताञ्च बुदिघरत्तयो 
नाज्ाताल्िष्ठन्ति, चानेच्छासुखादौोनामन्ञातसत्तास्तौ कारे तेष्वपि घटा- 
दापिव संशयादिप्रसङ्मत् अदं जानामिनवासुखी न वेत्याहदिरूपेण $ 
अतस्तेषां ` सद्ा ज्ञातत्वात् तद्ष्टा चेतनोऽपरिणामौ्यायातम् $ चैतनख 
परिणामित्वे कदाचिदाग्ध्यपरिणाभेन सत्या अपि बुघत्तेरदशनेन 

संग्याद्यापत्तरितिं! एवं परारार्व्यापारार््यादिकमपि पूर्वोक्तं वेधम्यजातं 
बोध्यम् ॥ २॥ 



[२००] साङगद्नम् । 

( आलनौ दे हादिव्यतिरिक्तत्वे प्रनाखन्तरम् }- ) 

षष्टौव्यपदेशादपि ॥ ३॥ 
मभेद शरोर, ममेयं बुडिरित्यादै विदुषां ष्टोव्यपदेश्ादपि टैदादिभ्यं 

राला भितः. अत्यन्ताभेटे षष्ठयतुपपततेरित्यथेः । तदुक्त विष्णुपररणे-- 

^त्वं किभेतच्छिरः किन्तु शिरस्तव तथोदरम् । 

किसु पादादिकं त्वं वे तवैतडि महोप, ! ॥ 

समस्तावयवेभ्यस्तर पृथग्भूय व्यव खितः । 

कोऽहमिव्यत निपुणो भूत्वा चिन्तय पार्थिव ! 12 
द्ति। न च स्थूलोऽहमिल्यादिरपि विददयपदेशोऽप्तौति वाचँ 

शुन्या बाधिततया, -ममाला भद्रसेन इतिदत् गौणत्वेनेव तदुपपत्त- 

रिति॥रे। 

ननु “पुरुषस चैतन्यं” “राद्धो, शिरः” “शिला पुत्रख शरोरम्" 

इत्य दिव्यपरेशवदयमपि भवतु १ तलाद-- 

( आत्मन दैद्दादित्वसयापने उव्यापिताशङ्ाखण्डनम् ।-- ) 

न शिलापुववदरिग्राहकमानवाधात् ॥ 8 ॥ 
«श्रिलापु्रख शरोरम्” इत्यादिवदयं षषव्यपदैश्रो न भवति, श्ला- 

पव्ादिखल चर्मिग्रादहकप्रनाणेन बाघादिकल्मालम् । “मम शरौरम्? 
इति व्यपदेश तु प्रमाणवाघो नालि,देदातसताया एव बाघादित्यघेः । यस्तु 

श्षास्वेषु मम-कारप्रतिषिघः, स स्वाम्यखानित्यतया वाचारम्भणमातत्वेना- 

सव्यतापर एषेति भावः ! “पुरषस चैतन्यम्” इत्य त्राप्यप्ति घसि ग्रादकमान- 

बाघः, अअनवसख्याभधेन लाघवाच दैदादिव्यतिरिक्ततयाऽऽसमसिद्धो चेतन्य- 

ख रूपताऽवगादहनादिति ॥ ४ ॥ 

देदादिव्यतिरिक्ततया पुरुषमवधाय्यं तयुर्तिमवधारयति- 

( आद्य न्तिकदुःखनि तत्ते पुरुभाघंत्वप्रद शनम् ।-- ) 

अत्यन्तदुःखनिटच्या कछतक्ललयता ॥ ५ ॥ 
छगमम् ।॥ ५ ॥ 



षष्रोऽध्यायः } 

श्रघ्यायच॑नतुष्केण संमस्तशास्तायं प्रतिक्ताय पञ्चमाध्यायै परधक्तनिरा- 

करीन प्रसाध्येदानीं तमव सारभूतश्णस्त्ाघं षष्टाष्यायेन सङ्लपरद्प- 

संदधरति ! उक्तार्थानां दि पुन्तन्त्रा ख्ये विस्तरे कते शिष्याणामसन्दिग्धा- 

विपव्यैसतो इृढृतये बोघ उत्यते दब्यतः स्थुशानिखननन्यायःदनुक्तयुक्या- 

दय पन्यासाच नात् पोनरुतथे दोषाय । 

( आलमनः अस्तित्वकययनम् ।-- ) 

अस््यात्ा नास्ित्वसाधनाभावात् ॥ १ ॥ 

जानामीव्येवं प्रतीयमानतया पुरूषः सामान्यतः सिड एवाक्ति वाधक 

प्रमाणाभावात् $ अतस्तद्विवेकमालं कततैव्यभित्यथः ॥ १ ॥ 

तत्र विवेक प्रमारद्॑यसाडइ सूलाभ्याम्-- 

( आतमनो देडादिव्यतिरिक्तत्वप्रदञ्चैनम् ।-- ) 

देहादिग्यतिरिक्तोऽसौ वेचिचात् ॥ २॥ 
असावाला द्रष्टा ईैदादि-परक्यन्तेभ्योऽत्यन्तं भिवः, वैचितात् 

परिणामिन्वापरिणमित्वादिवैषर्म्या दित्यधः । ग्रक्षत्यादयस्तावत् प्रत्यच्तानु- 

मानागसैः परिणाभितयेव सिद्धाः, पुरुषसखापरिखणमिलं तु सदा क्ात- 
विषयत्वादनुमौबते $ तथाडि, यथा चक्तषो रूपमेव विषयः, न सदधि- 
कार्वसाम्येऽपि रसादिः, एवं पुरुषस खबुदित्रत्तिरेव विषयः, न तु सचिकषे- 

सान्येऽप्यन्यदस्िति फलवलात् क्म् $ बुठच्यारद्तयेव त्वच््ण् 
भवति पुरुषस, न स्वतः, सवेदा सवैभानापत्तेः। ताश्च बुदधतत्तयो 

नान्नाताल्ति्ट न्ति; ऋनेच्छासुखादौनामन्नातसत्तास्वो कारे .तेष्वपि चटा- 

दाविव संश्यादिग्रसङ्त् अदं जानामिनवासुखो न वैत्यादिरूपेण $ 

अतस्तेषां "सदा ज्ञातत्वात् तद्ष्टा चैतनोऽपरिणामौवयायातम् $ चैतनखः 

परिणते कदाचिद्ान्ध्यपरिणाभेन सत्या अपि बुद्त्तेरदशमेन 

संश्यादयापत्तेरिति। एवं पाराथ्यापारा््यादिकमपि `पूर्वौकतं वेधम्य॑जातं 
बोध्यम् ॥ २॥ 



[२०२] साङ्गयद्ंनम् । 

“यदृयत् प्रौतिकरं पुसां वस्तु सेत्ेय ! जायते । 

तदैव टुःखघ्रच्चख वोजत्वमुपगच्छति ५ 

्ति। दौ 

केवला हःखनिघ्रत्तिन पुरुषार्धः.किन्तु सुखोपरक्तेति नतनपाकरोति-- 
८ सुख ् ाप्िखडितदुःखनिव्त्तेः पुरुषार्थत्वमिति मतखण्डनम् ।-- ) 

सु बलाभाभाबादपुरुषाधत्वमिति चेन्न 
= (1 

दे विध्यात् ॥ € ॥ 
मुखलामाभावान्मोक्षाख्यटुःखं भावसयापुरुषाचत्वमिति चेत् १ न 

धृरुषार्थं ख द्रैविध्यात् द्िप्रकारत्वात्, सुख व-दःखाभावत्वाभ्या मित्ययः । 

खौ स्या, दुःखो न सखामिति डि पृथगेव लोकानां प्रार्थना दृश्यते 

इति।॥ €। 

श्ड़ते- 
( दुःखनि्रत्तिः पुरुषाथे इति मते शङ्ोत्थापनम् ।-- ) 

निगु शत्वपात्म नोऽसङ्गत्वादिश्रुतैः ॥ १० ॥ 
नन्वालमनो निग्णत्वं घुख-टु.ख॑-मोद्ा्यखिलगुणशून्यत्वं नित्यमेवं 

सिम्, अ सङ्न्वश्रुतेः वि ङारदेतुसंयोगाभावश्रवणत्, तं पिना च 

गुणाख्यविकारासम्भवात् $ अतो न इःखनिहत्तिरपि पुरुषार्थो घटते 

दव्य; । ननु संयोगं विना खयभेव विकारो भवत्विति चैत् १ न- 
दादाय नानलो वह्र्नापः कैदाय चाम्भसः । 

तदु द्रव्यभेव तठृद्रव्यविकारायन वै यतः॥ 

किञ्च सयं विकारित्वे मोक्षो नैवोप्पदयते । 

स्वयं मो इ विकारेण पनवेन्धप्रसङ्तः । 
इति । तथा चोक्तं कौम- 

"यद्याला मलिनोऽखच्छो विक्रार स्यात् खभावतः ! 
न डि तस्य भवेन क्तजेमान्तरशकैरपि ॥ 

ऋति # १० ॥ 

समापत्त- 



षष्टोऽध्यायः { [२०] 

( उक्त ग्ङ्ाया, समाधानम् !- ) 
© = = क 

परधमत्वेऽपि तद्सिडिरविषेकात् ॥ ११॥ 
सुख-इ.खादिगुणानां वचित्तधमतेऽपि तलालनि सिद्धिः परतिविम्ब- 

रूपेखएवस्ितिः अविषवेकानिमित्तात् प्रकति-पुरूषसंयो गदारव्यय्ः ४ 
एतच प्रथमाध्याये प्रतिपादितं, ^निचित्तत्वनविवेक्षस्य न टृषटडानिः”? 

(७ सू~) इति दतौयाष्यायसूते चैति ¦ तथा च टिके लौदित्यमिव 
पुरुषे प्रतिविम्बरूपैण दुःखसत्वात् तच्रिद्ठत्तिरेव पुरुषा चः,परतिविग्बदषरक- 

दःखसम्बन्ध्येव भोगतया प्रतिविम्बूपे रीव इःखस्य इदेयत्वादिति ॥ ११५ 
अविवेकमूलः पुरुषे गुणवन्धः, अविवेकस्तु किन्मूलकः ? इत्य 

काङ्नयामष्द-- 

( अविवेकखय मूलप्रद शनम् ।- ) 

अनादिरविवेकोऽन्यथा दोषदयप्रसक्तः ॥ १२॥ 
अररदौतासंखगकमुभयविषथकन्ानमविवेकः, स च प्रवादरूपेणा- 

नादिशित्तवमः प्रलये वासनारूपेण तिष्ठनि, अन्यधा तस्य सादित 

दोषदयप्रसङ्ात् । सादित्वे इि सत एवोत्पादै मुक्तस्यापि बन्धापत्तिः। 

कर्मादिजन्यत्वे च कर्मादिकंः प्रत्यपि कारणत्वेन विवेकान्तरान्वेषशेऽन- 

वस्येत्यधैः। अयं चाविवेको इत्तिरूपः प्रतिविम्बःलना पुरुषधमं इव् 
भवतीत्यतः पुरुषस वन्धप्रयोजक इति प्रागेवोक्तं वच्यते च । १२ ॥ 

ननु चेदनादिस्तहि नित्यः खादिति १ ततरद- 
( अविवेकस्य अना दित्ठे नित्यत्व शड्निरसनम् ।-- ) 

न नित्यः स्याद्ात्मवदटन्यथाऽनुच्छित्तिः॥ १३॥ 
अलमवनि्योऽखण्डानादिने भवति, किन्तु प्रवादरूपेणानएदिः, 

श्रन्यथा अनादिभावसखोच्छेदानुपपत्तेरित्यधः ॥ १२ ॥ 

व स्धकारणमुक्ता मोच्कारयमाद- 

( अविवेङसख नाशकारणनिदे शः !-- ) 

प्रतिनियतकारण न! श्यत्वमस्य ध्वान्तवत् ॥ १४ ॥ 
न्ख व्रन्वकारयस्याविवेकञच शुक्ति-रजतादिस्थले प्रतिनियतं यन. श्र 



[२०४] साङ्गगदशनम् । 

कारणं विषेकस्तन्राश्यत्वं, तमोवत्, अन्धकारो हि प्रतिनिवतेनालोकष- 
नेव नाश्यते, नान्यसाघनेनेयर्थः । तदुक्त विष्णुपुरारे- 

“अन्न्तम इवाज्ञानं दौपवच्ेद्धियोद्धवम् । 

ययः सूखयस्तया ज्ञानं यद्प्रभ ! विवेकजम् 1? 
हति ॥ १४.॥ 

विवैकषैनेवा विवेको नाश्यते इति प्रतिनिवमख ग्रा क्मप्याद-~ 

अ विवेकस्य विवेकनाश्यत्वे प्रतिनियतग्रादकत्वोक्तिः -- ) 

अ चाधि प्रतिनियमोऽन्वयव्यतिरेकात् ॥ १५ ॥ 
प्वान्ताललोकयोरिव प्रक्तेऽपि प्रतिनियमः शुक्ति-रजतादिष्वन्वय- 

व्यतिरेकाभ्यामेव ग्राह्म इयर्थः। अधवेवं व्यास्येयं--ननु विवेक- 
स्यापि किं प्रतिनियतं कारणम् ? तलाद्ह-त्रलापि विषैकेष्पि कारण 

निवमोऽन्वय-व्यतिरेकाम्याभेव सिद्धः! खवण-लनन-निदिष्यासनरूपभेवं 
करणं, नतु कर्मादौलि, कर्मादिकं तु वह्दिरङ्भेवेत्ययेः \ ११५॥ 

बन्धस्य स्वाभा विक्त्वादिकं न सम्भवतोति प्रघसपादोक्त स्मारयति 

( बन्धख अविवेकमूलकत्वमेवेति पूर्वाक्तिस्मारणम् ।-- ) 

प्रकारःन्तरासन्बादटविषेक एव बन्ध" ॥ १६ ॥ 
बन्धोऽल् ट्*खघ्ोगाख्य वन्धकारशणम् । शेषं सुगमम् ।॥ १६ ॥ 

ननु सुत्तेरपि काव्यैतया विनाश्पचया पुनवैन्धः खादिति ? ताड 
( सुक्तस्य पुन बेन्वाशङ्ानिरसनम् ।-- ) 

न् सक्त पुनवबन्धथोगोऽप्यनाद्त्ति्चुतेः ॥ १७ ॥ 
भावकाययसयैव विनाशितया मोचख नाशो नास्ि,“न स पुनरावर्तते"? 

( कालाश्निरद्र° २) इति श्रुतेरित्यध;। अपि-शन्दः परवंसूलोक्तायं- 
मुच्ये ॥ १७ ॥ 

( मुक्तस्य पुनवेन्पे दोषपरद्श्ेनम् ।-- ) 

अपुरषायेत्वमन्यथा ॥ १८ ॥ 
अन्यधा मुक्तस्यापि पुनर्बन्धे प्रलयवदैव मोचखापुरुषाधंलं,परमपुरषार्य- 

त्वाभावो वा खादित्यथः ॥ १८॥ 
पुरुषायेत्व्रे तुम! 



वटोऽव्याय । [२०५] 

( सक्तस्य पुन्वेन्वे पुरुषार्धत्वामावसख इतुप्रदशनम् ।-- ) 

अविशेषा पत्तिरूभयोः ॥ १९ ॥ 
भाकविवख चसान्येनोभयोभुक्त-वहयोर्विं धैव न खात्, तत्चापुरषार्थ 

त्वमित्य्च ॥ १९ ॥ 

नन्वेवं व ट-मुक्तायो विश्ैषाभ्यपगमे नित्धमुक्तत्वं कथमुच्यते ? तताद-- 

( त्रालनो नि व्यज्क्तन्वसमर्थने युक्तिप्रदशचैनम् ।-- ) 

मुक्तिरन्तरायध्वस्तेनं परः ॥ २० ॥ 
वच्यमाणान्तरायस्य ष्व ् ाद तिरिक्तः पदार्थो न भुक्तिरित्यर्यः) यचा श 

स्वभाव शुक्कस्य स्फरिकख जपोपाधिनिित्तं रक्तत्वं शौक्तावरकरूपं विष्र- 

मालं, नतु जपोपधानेन शौक्लयं नश्यनि, जपापाये चोत्पद्यते, तथेव 

स्वभावनिट्ःखस्यालनो बुद्ापाधिकं इ-खप्रतिविम्बं तदावरकरूपं विघ्र- 

मातन तु बुद्खापघानेन दुःखं जायते, तदपाये च नश्यतीति! अतो 

नित्यसुक्त आत्मा, बन्ध-मोच्चो तु व्याकव्डारिकाविद्यविरोध इति ॥ २०॥ 

नन्वेवं बन्ध-मो च्योभिध्यात्वे मोक्तसख पुरुषाधंतापतिपादकभुव्यादि- 

विरोधः ? इत्याह- 

( मोचसख पुरुषाथ॑ताग्रतिपादकग्ुतेरविरोधप्रदशचेनम् {-- ) 

तवाप्यविरोधः ॥ २१२॥ 

तताप्यन्तरायध्वंससख मोचत्वेऽपि पुरुषाथत्वाविरोघ इत्यः ¦ इःख- 

योग-वियौ गावेव डि पुरुषे कलित, न तु दु*खमोगोऽपि ; मोगश्च प्रति- 

विग्बरूपे दुःखक्षग्बन्ध इत्यतः प्रतिविग्बरूपेण दःखनिहत्तिर्यघार्थव 
पुरुषाः, स एवान्तरायष्वंसः, तादृशश्च मोच्ो यचाधं. एदैति 
भावः ॥ २१॥ 

नन्वन्तरायध्व॑ मालं चन्युक्तिः, तदि ग्वणमातेशेव तत्विदः स्थात्, 
अन्नानप्रतिबद्वकरचामोकरसिङिवदिति ? तवाद- 

(ग्रदणमाटेरीव ज्ञानोत्यत्तेरनियतत्वप्रद शनम् ।-- ) 

अधिकारिवेविध्यान्न नियमः ॥ २२॥ 
उत्तम-नध्यमाघमास्विविधा इानाभिकारिणः, तेन श्वणमाता- 

चा--१८ 



{२०६ साङ्गगदभेनम् । 

नन्तरमेव मःनससान्तात्कारः स्वंषामिति न नियम इत्ययः ; अतौ 

सन्दाधिकारटोषादिरोचनादेनां श्वणशमाताचित्तविलायनक्त॒नं मानस्- 

हानं नोत्पन्नं, न तु वणस त्ानजननासामर्घ्यादिति 1 २२॥ 

न केवलं गरवणमातं ज्ञाने दष्ट कारणम्, अन्यदपौत्याइ-- 

( मननादटौनामपि ऋहानसाघनत्वोक्तिः !-- ) 
0 (स 

ट्ार्व्वायसुत्तरेषाम्९॥ २३२ ॥ 

य वणादुत्तरेणां मनन-निदिष्यातनादौनामन्तरायवघ्वंसस्यावय न्तिकत्य- 

सूपद्ाटर्ाध, ६.थम इत्यनुषज्यते ॥ २२ ॥ 

उत्तरारयेव साघनान्याद- 

( योगस्ताघनार्थम् आखनश्ब्दस्याधं निर शः 1- ) 

शि घुखमासनमिति न नियमः ॥ २४॥ 

असने पद्यासनादिनियसो नालि यतः स्थिरं सुखं च यत् 
तदैवासन मित्यर्थः ॥ २४ 1 

सुख्यं साघनमादह- 

( योगसाधने सख्य घ्यानख लच्तखम् ।- ) 

ध्यानं निविषयं मनः ॥ २५ ॥ 
तत्तिशृन्यं यदन्तः ्ञरणं भवति, तदैव व्यानं योगश्चित्तत्रत्िनिरोघष्हपु 

इत्यर्थ, एतत्छाघनत्वेन च्यानख वच्यमाणत्वादिति ॥ २५ ॥ 

ननु योगा्योगयोः पुरुषस्य सरू्यात् किं योगेन ? इवय .श इय समाधत्ते-- 
( अयोगावस्ा ती योगावयखाया. वैशि्योक्तिः ।- ) 

नि (स 

उभययथाऽप्यविशैषश्चद्रेवमुपरागनिरोधात् 

विशेषः ॥ २६ ॥ 

उपरागनिये गात् व्रत्तिप्रतिविम्बापगमात् योनावय्थायामयोगावयखातो 

विगेषः पुरुषस्येति सिडान्तदलाथः । शेषं व्याख्यातप्रायम् ॥ २६। 

ननु निःसङ्के कघ्रमुपरागः ? ततराद-- 



घट्ोऽध्यायः 1 [२०७ 

( निःसङ्त्वेऽपि उपरःगसम्भावनोक्तिः ।-- ) 

निःसङ्ऽप्वुपरागोऽविवैकात् ॥ २७ ॥ 
निःसङ्ग यद्यपि पारमार्थिकं उपरागो नासि, तथाऽप्युपराग इव् 

भर्वतौति कलवा प्रतिविग्ब शएवोपराग इति व्यवद्कियते उपरागतिबे कि- 

भिरित्ययेः ॥ २७ ॥ 
एतदेव विव्रणोति-- ¢ 

( उपरागसय आभिमानिकत्वविवरंणम् ।-- ) 

ज पा-स्फटिकयोरिव नोपरागः 

ऋन्वधिमानः ॥ रट ॥ 

यधा जपा-सखटिकयोर्नोपरागः, किन्तु जयपाप्रतिविग्बवशदपरागामि- 

भानमातं, रक्तः स्फटिक इति ; तथेव बुद्धि-पररुषयोर्नोपराग, किन्तु बुद्धि 
पतिविम्बवशदुपशगाभिमानोऽविवेकवश्ादिव्यथः $ अत उपरागतुल्य- 

तया द्रत्तिप्रतिविम्ब एव पृरुषोपराग इति सूतहयपर्ययवसितोऽथः। सं 
एव च दुःखालकत्तेरपरागो टुःखनिदच्याख्यसोच्सखान्तरायः, तख च 

ध्व ऽधित्तलयात्, सोऽपि च चित्तत्रत्िनिरोधास्येनासम्प्रन्नातयोगेनेव्यतोः 

योगादेवान्तरायध्वंसो भवतोति योगश्ास््रस्यापि सिद्धान्त ॥ २८ । 

“व्यानं निर्विषयं मनः” (रध) इति योग उक्तः, तस्य साधनान्याचक्ताण् 

एव यचोक्तोपरागख निरोघोपायमाद- 

( उपराएगनिरोघोपायप्रदशंनम् {-- ) 

ध्यान्-घार णाऽभ्यास-वेराग्यादिभिस्तच्चिरोधः॥२<॥ 

समाधिद्वारा घ्यानं योगख कारणं, ध्यानख च कारणं धारणा, तखाप्र 

कारणमभ्यासथित्तदयेव्यसाघनानुष्टानम्,अभ्याससखापि कारणं विषयवैराग्यं, 
तस्यापि दोषद्श्चन-यम-नियमःदिकमिति पातञ्चलोक्तप्रक्रियया तन्निरोचं 
उपरागनिरोधो भवति चित्तहतिनिरोधाख्ययो गददारेत्यथेः ॥ २९ ॥ 

चित्तजिष्टध्वानादिना पुरुषखोपरागनियोधे पूर्वा चा््यैसिङ्ं दारं 
दश्यत्त-- 



[र०्द्] खाङ्गदभनम् । 

( उपरागनिरोधर पूर्वा चाव्यैसिडोपावप्रदरशनम् ।-- ) 

लय-विचे पयोर्व्याहचये याचाव्याः ॥ ३० ॥ 
ध्यानादिना चित्तख निद्रात्रत्तः प्रमाणादिष्रत्ते्च निहा पुरुषखापि 

वर्यपरागनिरोधौ मवति, विम्बनि रोधे ग्रतिविम्बस्यापि -निरोष्छदिति 
ूर्वाचार्य्या अआगदुरिव्थः । यथा पतञ्जलिः “यौ गित्तकत्तिनिरोधः” 
८ समा. पा० २)“तद्ा द्रष्टुः खरूपेऽवस्थानम्” ( समा० पा० २ ) शतत्ति- 

सारूप्यमितरलः” ( समा० पा० 8 ) इति ू्ततधेयोतदेवष । तथा-- 

“नित्यः खव॑लगो दयाला बुद्धिसन्निधिमत्तयः । 

यथा या भवेद्बुद्धिराता तददिदेष्यते ॥? 

इत्यादि तयोऽप्येतदादुरिति ¦ तदैवमसम््न्नातयोगादेव मोचान्तरायः 
शव॑स इति परचटकाथं; ॥ ३० १ 

्यानादौ गुद्धादिस्याननियमो नास्तीत्याद-- 
( ष्यानायथं खाननियमामावोक्तिः ।-- ) 

न स्याननियमश्ित्तप्रसाटात् ॥ २१५ 
चित्तप्रसादादैव ध्यानाद्कम्, अतस्तत्र न गुदहादिखाननियरमं 

इत्यधेः! शस्ते तु रोत्छगिकढभिप्राथेणेवारण्य-गिरिगुदा दिस्थानं योग- 
स्योदिष्टमिति $ अत एव ब्रह्मसूलमपि--“यतेकाग्रतः तताविद्नेषात्” 

( ४।१।११ ) इति} ३१1 

सम मोक्तविचारः। इदार्नौ पुरुषापरिणामित्वाय जगत्कारणं 

विचारयति- 

( प्रक्ते्जगत्कारणत्वकथनम् !-- ) 

प्रङ्लतेरायोपादानता अन्येषां काव्यत्वश्रुतैः ॥२२॥ 
मददादौर्ना का्व्त्वश्वयात् तैषां मूलकारणतया प्रक्तिः सिष्य- 

तौत्धधथैः ॥ ३२॥ 
पुरुष एवोपादानं भवतु ? तताडइ-~ 

( रुषस्य जगत्कारगत्वनिरसनम् ।-- ) 

नित्यत्वेऽपि नात्मनो योगलाभावात् ॥ ३३ ॥ 



सद्दोऽध्याथः । [२०९) 

रुणवल्वं सङ्किं चो पाद्एनयोग्यत्, तयोरभावात् पुरुषस निव्यत्वेऽपि 

जोपादानत्वमित्ययेः ॥ ३३ ५ 
ननु “वह्नौ प्रजा पुरुषात् सम््रघ्रता^” ( सुण्ड° २।१।५. >) इत्यादि ग्रतः 

युष कारण चावगमात् विवरत्तादि्तरादा अआव्रयसोयाः ? इयाशड्ाद-- 

( पुरुषस्य जगतकारणन्ववाद्ानां श्रु तिविरुद्वत्वौक्तिः ।-- ) 

श्रुतिबिरोधाच्न कतर्ापसदस्याल्मलाभः ॥२४॥ 
पुरुष कारणतायां ये थे पक्ता, सम्भाविताः, ते सवं श्रुतिविरुडा इत्यत- 

स्तदभ्यपमन्तणां कताकिकादयघमानामालससखरूपक्ञामं न मवतोव्ययंः 

एतेनातमनि सुख-दःखादिगुखो पादानत्नवादिनोऽपि कताकिका एव, 

तेषामप्यालसयधाये ज्ञां नाक्लो्यवगन्तव्यम् । आलमकारणताग्रुतयश्च 

श क्ति-प्क्तिमटमेदैनोपासनार्था एव, “ग्रजाभेकाम्" ( श्ंदाश्र° ४५ ) 

इत्यादिश्रुतिभिः प्रचानकारणतासिद्धः। वदि चाकाश्स्यामराद्ययधिषहान- 

कारणतावदातसनः .कारणत्वसुश्यते, तदा तन्न निराकुमंः, परिणामस्येव 

प्रतिषेधादिति ३४ ॥ 

सावर-जङ्मा ~~ पृ खिव्यादौोनामेवं कारणत्वदशनात् कथ प्रकते; 

खर्वोपादानन्नम् १ रट)दइ-- 

( ग्रक्ततः र. जगत्कं {रणत्वसंमथेने युक्तिप्रद नम् ।-- ) 

पारम्पय्छ<प प्रघःजानुव्रत्तिरशुवत् ॥ २५ ॥ 
ख्याव रादिषु परम्परया दः(रणत्वेऽपि तेषु ॒ प्रधान खातुनानादुपा- 

देए्नत्वमच्चतम् ; यथा बङ्खरादिदारकत्वेऽपि खावरादिषु पाथिवा्यख्- 
नामतुगमादपदानन्वभित्य्ैः । ३५ ॥ 

वनन्यायैन प्रक्ततै्व्यापकतवे प्रमाणम इ-- 
( ग्रक्रतेविभुते प्रमाणपरदशंनम् !-- ) 

सर्वच काय्यद्शंनादिभुत्वम् ॥ ३६ ॥ 
श्रव्यवस्यया सवेत विकारदशनात् प्रधानसख विमुत्वम् ; यथा अणो- 

श्वटादिव्यापित्वमिव्यये; । एतच प्रागेव व्याख्यातम् ॥ २३९ ॥ 

ननु परि ्छित्रवेऽपि यत कार्यमुत्पद्यते तन गच्छतोति वक्तव्यम् ? 

ताद 



[२१०] साङ्गादशेनम् । 

( प्रक्रतेमलकारणत्वानावशद्भानिरसनम् ।-- ) 

गतियोगेऽप्यादययकारणताहानिरणुवत् ॥ ३२७ ॥ 
गतिस्खोकारेऽपि परिच्छित्रतया मूलकारयत्वामावः, पायधिंवायसु- 

टृ्टान्तनेत्यथः। अधवेत्यं व्याख्येयं-ननु विगुणाव्मकप्रवानखं 
्रन्योऽन्यसेयोगाथं श्ुति-समतिषु क्रिया च्ोभाख्या ययते, क्रियाक्लाच 

तन्ादिदटृ्टन्तेन मूलकरारणन्वाभावः ९ इत्याशङ्य परिरति-गतियोगे- 

ऽप्यादयकारणताददानिरणुवत्। गतिः क्रिया, तत्छच्वेऽपि मूलकारख- 

ताया अहानिः, यथा वैशैषिकमते पाथिवादययणुनामित्ययेः ॥ २७॥ 
नतु पृथिव्ादौनां नवानाभेव द्रव्याणं दशनात् कचं पृथिवोत्वादि- 

शून्यं प्रधानाख्यं द्रव्यं घटेत? नच परघानं द्रव्यमेव माऽस्विति वाच्यः 

संयोग-विभाग-परिणामादिभि्रेव्यत्वसिड़रिति १ तवलाद- 
८ पक्ततेनेवद्रव्याधिकद्रव्यचौक्तिः !-- ) 

प्रसिडाधिक्चं प्रधानखख न नियमः ॥ ३८ ॥ 
मरसिद्ठनवद्रव्याधिक्यभेव पधानस्य, अतो नवैव द्रव्याणौति न नियम् 

इत्यध, । अष्टानामैव काय्यै्वश्रवणं चातर तक इति भावः ॥ रेट ४ 

किं स्वादयो गुण एव प्रक्ततिः १ अ्रघवा गुखत्तवरूपद्रव्यलयाघार- 

भूता प्रक्षतिः ? इति संशयेऽव घारयति- 

( सत्वादिगुणतया णां प्रक्तति बरूपत्वो क्तिः ।-- ) 

सत््वादौनामतद्धमत्वं तद्रूपलात् ॥ ३९ ॥ 
सत्वादिगुणानां पक्षतिचर्मैत्वं नासि, प्रक्रतिखरूपत्वादित्यथः ¦ 

यद्यपि श्ुति-स्मृतिषूभयमेव श्रुयते, तथाऽपि तकतः खरूपत्वभेवावघार्यैते? 
न तु घर्मत्वम् । तथा हि, सत्वादित्यं किं प्रक्तेः काय्यैरूपो धमः १ अचका 

आकाश वायुवत् संयौगमातेण नित्य एव घ्म; स्यात् १ आये एकस्या 

एव प्रक्ततेदरव्यान्तरसङ्कं विना विचिल्लगुणतयोत्प्यसम्भवः, टृष्टविरुच- 
कल्यनाऽनौचित्यं च । अन्त्ये निव्येभ्य एव स्लादिभ्योऽन्योऽन्यसङ्नः 

विचित्रसकलकार्योपपत्तौ तद् तिरिक्तप्रकतिकल्मनावैयय्यमिति स्वादनं 

यक्नतिकास्यैत्वादिव चनानि चांशतः परकाशादिकार्ययोप्रडिततयाऽजि 

न्यक्यादिकभेव् बोधयन्ति $ यधा पृधिवौतो ददौपोत्मत्तिरिति \ २९. 



षष्टोऽध्यायः ! २११] 

प्रघानप्रऽत्तेः प्रयोजनसवघारयति, निष्ययोजनग्रहयभ्यपगमै मोच 

नुपपत्तेरिति- 

( प्रघानप्रक््तेः प्रयोजनावचारणम् ।-- ) 

अनुपरभोगेऽपि पुमथं खष्टिः प्रधानसखयीोषट- 
कुङ्सृवहनवत् ॥ 8० ॥ 

दतौयाष्यायसे “प्रचानरष्टिः पराचेम्--*(४ट)इादिमूने व्याख्यात्- 
मिदम् ॥ ४०॥ 

विचित्र निमित्तकारणमाद-- 
खषिि 

( खुथिविचित्स्य कार णप्रदशनम् !-- ) 
0 ॐ ~ ४ 

कमवेचिवात् ख्षटिविचिकयम् ॥ ४१ ॥ 
कर्म घर्माघधर्मौ । सुगममन्यत् ॥ 8१ ॥ 

ननु भवतु प्रधानात् खष्टिः, प्रलयस्त॒ कस्मात् ? न द्यंकस्मात् 

कारणात् विक्द्काय्यै दयं घटते, तलाडइ- 

( प्रकते; खष्टि-प्रलययोरभयोरेव कारगात्वप्रदशनम् ।-- ) 

साग्य-वेषम्याभ्यां काय्यद्यम् ॥ ४२॥ 
सत्वादिगुखबरयं प्रधानं, तेषां च वेषम्यं न्युनातिरिक्तभावेंन संहनन, 

तदभावः साम्यं, ताभ्यां डदतुभ्याभेकस्मादैव षटि प्रलयरूपं विर्डकाय्यै- 

इयं भवतीव्यथैः! खितिस्त॒ खष्िसप्ये प्रविेत्याशयेन तत्कारणत्वं 

प्रधानख न पृथक् विचारितम् । ४२॥ 

ननु परघानख खषटिखामाव्याजन्नानोत्तरमपि संसारः स्यात् ? तलादह-- 

( ज्ञानानन्तरमपि प्रकते: खष्टिकतत्वाशड्निरसनम् ।-- ) 

विसुक्बोधाच्न खष्टिः प्रधानस्य लोकवत् ॥ ४२ ॥ 

विसुक्ततयाः पृरषसाचात्काराडेतोः प्रधानख तत्युतमायं पुनः खष्टिनं 

भवति, क्रतार्धत्वात्, लोकवत् $ यथा लोका अमाबयादयो राज ऽयं 

सम्पाद्य क्ततार्थाः सन्तो न पुन: राजां प्रवर्तन्ते, तचैव प्रधानमित्यधः ¦ 

विसुक्तमोचाथे दि प्रधानप्रहत्तिरिषयक्तः स च त्रानाजनिष्प् इति 
भाव; ॥ ४२५ 



९१२] साङ्धदभेनम् । 

ननु प्रधानख छष्परमो नास्ति, अन्नानां संसारदश्रनात् $ तथ 
च, प्रधानद्य्या सुक्तयापि पुनबन्ध खात् ९ तताद-- 

८ सुक्तस्य पुनबैन्धाशङ्ानिरसनम् ।-- ) 

नान्योपस्पणेऽपि सुक्तोपभोगो 
निमित्ताभावात् ॥ 88 ॥ 

काव्यै-कारणसङ्खातादिषष्याऽन्यान् प्रति प्रधानख्योपसर्पणेऽपि नं 
मुक्तसयोपभोगो भवति, निमित्ताभावात्, उपभोगे निमित्तानां स्मोपाधि- 

संयो ग विशेष- तत्कारणाविषेकादौनाममावादित्यथः। इदमेव हि सुक्तं 
प्रति प्रधानखषयुपरमो यत् तद्धोगहेतोः स्वोपाधिपरिणमविशेष 
जन्माख्यसानुत्पाद नमिति ॥ 88 ॥ 

नन्वियं व्यवसा तदा घटेत यदि पुरुषवदहुत्वं खात्, तदैव त्वालाडेत- 

श्ुतिवा धितम् ? इव्याग्ङ्याइ- 

(पुरुष ब हुत्वो क्तिः ।-~ ) 

पुरुषबहत्वं व्यवस्धातः ॥ ४५ ॥ 

भये तद्िदुरखतास्ते भवन्ति, अथेतरे हःखमेवापियन्ति” ( बरद्ध° उ० 

३।४।१४ ) इद्यादिशरुटुक्तबन्ध-मोकव्यवस्यात एव पुरषवहत्वं सिध्यत 
यथः ॥ ४५ ॥ 

ननपाधिभेदाह्न्ध-मोक्व्यवस्था खात् ? तत्ाद-- 

( उपाधिभेदात् वन्ध-मोक्व्यवस्था इति मतखण्डनम् ।-- ) 

उपाधिश्चेत् तच्सिदो पुनर्देवस् ॥ ४६ ॥ 
उपायिघरेत् स्तौक्रियते तन्नुपाधिसिद्धिव पुनरदैतभङ्ग इत्यर्थः ¦ 

वस्तुतस्तृपाधिभेदेऽपि व्यवखा न सम्भवतोति प्रधमाध्वायथे एव प्रपच्चि- 

तम् ॥ ४६ ॥ 

ननूपावयोऽप्याव्यिका इति न तेरदेतमङ्क; ? इत्याशङ्गायामाद-- 
( उपाधिसखौकारेऽपि नांहेतभङ्् इति मतनिरसनम् ।-- ) 

दाभ्यामपि प्रमाणविरोधः ॥ ४७ ॥ 



वष्टोऽव्यायः 1 ९९३) 

पुरुषोऽविदयेति दाभ्यानप्यङ्गोढ् ताभ्यामदेतप्रमाणस्य भेरि रोधस्तदव खं 
कवेत्यर्थः ५ ४७ । 

अपरमपि दूषख्दयमष्द- 

( पुरुधावियास्वौकारे द्रवणान्तरदय प्रटछनम् ।-- ) 

दाभ्यामप्यविरोधान्न पव॑सुत्तरं च साधका 

भावात् ॥ ४८ ॥ 

इभ्यामष्यङ्ञोक्ताम्यां हेतुभ्यां पूवं पूवपचचो मवतां न धटते, 
अस्माभिरपि प्रक्रतिः पुरुषश्चेति द्योश्वाङ्ञोकारात्,+, विकारसखः- 

नित्यतया वाचारब्थणमात्रताया अस्माभिरपीष्टत्वात् । ननु पुरुष 

नानात्वस्वौकारात् प्रक्तते्नित्यत्वखोकाराचास्येवास्महिरोधः १ इत्याशङ्य 

द्रषणान्तरमाह, उत्तरं ॒चैत्यादिना । अदेतवादिनाभुत्तरं सिडान्त्च 

न॒ घटते, आलसाघकप्रमाणखाम वात्, तदङ्ोकारे च तेनैवाद्रेत- 
हानिरिति जितं नेरालावादिभिरित्यर्थ॥ ४८ ॥ 

ननु स्वप्रकाशतं भासां सेव्यति १ तत्राद- 

( आतमनः खप्रका शत्वमतखण्डनम् ।--~ ) 

प्रकाशतस्तत्पिद्ञो क्स॑-कर्तविरोधः ॥ ४९ ॥ 
चेतन्यरूपग्रका्रतश्चेतन्यसिज्ञौ कमै-कर्चविरोच इत्यर्थः । प्रकाश्य 

प्रकाशसन्बन्धे हि प्रकाशनमालोकादिष्ु दृष्ट, खख सान्चात् स्वस्मिन् 

सेन्बन्धञ्च विरुद इतिं । अस्मन्मते तु बुद्घ्रच्ाख्यप्रमाणाङ्ञीकारात् 

तदूारा प्रतिविग्बरूपख स्ख विन्बरूपे खस्मिन् सम्बन्धो घटते, यथा 

सथ्य जलडारा प्रतिविग्बरूपसवसम्बन्ध इति भावः । आलनः खप्रका शत्व- 

श्ुतिख्वनन्योपाधिकप्रकाशादिपरा बोध्या ॥ 8९ ॥ 

ननु नासि कम-कत्तुविरोघः, सखवनिष्टप्रका शध्मंदारा स्वस स्वसम्बन्ध- 
सम्भवात् ; यथा वैशेषिकाणां खनिष्ठज्ञानद्ारा खस सयं विषय इति ९ 
तनाइ- 

( आलमन, ख प्रकाशत्वमतखण्डने युक्यन्तरम् ।-- ) 

जडव्यादरत्तो जड प्रकाशयति चिद्रूपः ॥५०॥ 



१९१४] साहइनंद शनम् 

चैतन प्रकाशूपधमेः सूध्यीदिष्विव नास्ति, किन्तु चिरषरूपं एव् 

धदौर्यो जडं प्रकाशयति $ यतौ जड्व्या्रतिमात्रेण चिदियुचखते, न तु. 
जडविल क्त एघमवत्तपेव्यथ; $ अत एव नि्सतया «स एष नेति नेतिः 

(वद्ध ° ० ३।९।२६) इत्येवं श्रुत्योपदिश्यते, न तु विधिमुख॑तयेति! तया 

चः सतिरपि-- 

“इदं तदिति निर्देष्टं गुरुणाऽपि न शव्य॑ते ४ 
इति! “जडग्याछत्तो” इति पाठेऽपि इतौ सत्रैम्यामयमेवायंः । अस्स 
सूते जडमेव प्रकाशयति चिद्रूपः न त्वालमानमिति नाथे $ तथां सतिं 
डि तखाक्तेयत्वेन साघकामावरूपं बाधकं परेषपन्यासानर, खस्यापि 
तु्यन्याय्ादिति ॥ ५० ॥ 

नन्वेवं प्रनाणाद्यनुरोधेन देतसिद्वावदे श्रुतैः कए मतिः ? तलादह--. 

(डेतसिद्धावपि अरदेतश्रुतिविरोधाभावोक्तिः ।-- ) 

न श्रुतिविरोघो रागिणां वैराग्याय 
तल्सिडंः ॥ ५१ ॥ 

अदवितश्रुतिषियोधस्तु नालति, रागिणां पुरुषातिरिरे वेराग्यःैव शरुतिः 
िरदेतसाघनात्, पुरुषक्ञानैे दवं दताभावक्ञाने खतन्फलान्तर!(- 

यवशात् । तच्च वैराग्यं सदद्ैतेनेवोपपव्यते, स्व॑ च कृूटस्यन्ठेमि्ः, 

अतएव श्रुतिरपि सदद्ेनमेव छान्दोग्ये प्रतिपादितवतौति भावः ॥१०॥ 

न कैवलमुक्तयुन्चेवादरैतवादिनो चयाः, अपि तु जगद्सव्यताग्राक- 
प्रसाणामावेनापोत्याद-- 

( जगतः सत्यत्वखापभे अदैतवादिनां खयत्वपरदशंनम् ।-- ) 

ज गव्सछल्यत्वमद््टकारणजन्यलाद्वाघक्रा- 

भावात् ॥ ५२॥ 

निद्रादिदीषटष्टान्तःकरणा दिजन्यत्वेन खाप्रविषवशङ्गपौ तिमादी- 
नामसंन्यत्वं लोके दष्टं, तच्च हदादिप्रपञ्चं नास्ति, तत्कारणस्य प्रक्तै- 

रदिरण्यगभंयुधश्वादष्टवात्, धयथापूवंमकल्मयत्” ( मह नारा० ५।७ ) 

इत्थादिप्वणात् । ननु “नेह नानाति किञ्चन” ( छद उ० ४।४।१९ ) 

इत्यादि श्रुत्या बाधितलनाविादिनासा कश्चनानादिर्दोषः कल्यनौयः ? 



घट्टोष्यायः ! {२१५॥ 

तवाद, बाघकाभावादिति। अयं भावः+-“नेद नानास्ि किञ्चन 

( चद० उ० ४।४६।१९ ) इद्यादिश्रुतयो याः परेः प्रपञ्चवाघकतयाऽभि- 
म्रयन्ते, ताः प्रकरणानुसारेण विभागादिप्रतिषिधिका एव, न तु प्रपञ्चा. 

त्यन्ततुच्छतापराः, खसयापि बाएधापच्या सखार्घासाघकत्वग्रसङ्गात् । न 

डि खप्रकालोनश्ब्दख वाघ तजहापितोऽप्यथः पुनन सन्दिद्यते इति $ 

तस्मादालाविधवातकतया श्रुतयो न प्रपञ्चसखात्यन्तवाघपरः इति ! तव 

५ जद्ध नानाऽस्ति कच्चन 1 ( वद्ध उ० ४।४।१९ ) इत्या दिश्रुतेब्रह्मविभक्तं 

किमपि नासीव्य्घः, «स्व खमाप्रोषि ततोऽसि स्वः? (गोता०११।४०) 

इत्यादिस्म् “ये कवा्छत्वात् । “वःचारम्भखं विकारो नामेयं रख त्िकेत्येव 

स्म्"? ( छान्दो° &। 8 ) इत्यादिग्रुतेस्तु निन्यतारूपपारमाथिंकसत्ता- 

विरद्ोऽथः, अन्था खत्तिकादृष्टान्तासिद्धेः $ न डि लोकै खटतिकाविका- 

तराणामत्यन्त तुच्छत्वं सिद्ध, येन दृष्टान्ता सादिति । 

न् निरोधो न चोत्पत्तिने बद्धो न च साधकः 
न मुसुक्चमे वे सूक्ता इत्येषा परमार्थता ॥” ८ गौड्पा° का० २।२९ ) 

इन्या दिश्रुतेर्ा मातिरिक्तख ` कूटस्निव्यतारूपातिपरना्सत्ताविररी- 
इ््॑ः। किञ्च, आलनो निरोधादयभःवोऽघः, अन्यघेतादश्कानख मोच- 

फलकत्वप्रतिपादनविरोघात् $ न डि मोको मिच्यति प्रतिपाद मोकख 

फलत्वमग्रसत्तः प्रतिादयनीति । याश्रालैक्यश्रुतयः, तास्तु प्रथमाध्याये 
एव व्याख्याताः । ब्रह्ममौमांसामाप्ये चेता अन्याश्च ुतयोऽस्माभिर्व्याख्यातां 
दरति दिक् ॥ ५२॥ 

नन केवलं वत्तमानदश्णयएेव प्रपञ्चः सन्, अपि तु सदेषैत्याद-- 
( पपञ्चस्य सद्ा स्वपटृर्नम् ।-- ) 

प्रकारान्तरासम्धवात् सदुत्पत्तिः ५ ५२॥ 
पूर्वो क्रयु ्रिभिरसदुत्पादासम्भवात् स्क्मरूपेण सदेवोत्यद्यतेऽभिव्यक्तं 

भवतीत्य; ॥ ५२ ॥ 
कचैत्व-भोक्तत्वयेन॑यधिकरण्ेऽपि व्यवस्यासुपपादयति सूवाभ्याम्- 

( अदड्ारख कन्तत्वो क्तिः ।-- ) 

अह ड्रः कत्ता न् पुरषः ॥ ५४ ॥ 



[२१६] साहनरदर्शनम् । 

अभिमानघ्रतिकमन्तःकरणमदङ्ारः, स एव कतिमान्, अभि 

भानोत्तरमेव प्रायशः प्रतत्तिदश्रनात् $ न तु पुरुषः, अपरिणामित्वा- 
दित्यधेः। पूवं च धर्मादिकं बुद्धेरिति यहुक्तं, तदैकसेवान्तःकरणसख 

वत्तिमालभेदा शयेन ॥ ५४ ॥ 

( परुषस्य भोक्तत्वोक्तिः !-- ) 

चिदवसाना भुक्तिस्तत्कर्माजितत्वात् ॥ ५५॥ 
अद्ारसख कत्तृत्ेऽपि भोगश्चित्येव पय्यैवरुनरी भवति, अङ्ारखं 

संहततवेन पराैत्वात् | नन्वेवम् यनिष्टकमखा अन्यसख भोगे पुरुषविशेष- 

नियमी न श्यात् १९ तत्ादइ--तत्कर्माजितत्वादिति अदङ्ारेणासञ्जितं 

तखाश्चितौ यत् कम तच्जन्यत्वाद्धोगस्येत्यथैः। तचा च, योऽदङ्ासे यं 

पुरुषमादायाचैतने “रह” “ममः इति वर्तिं करोति, तस्यादङ्(रस्य कार्म 

तस्यालन उच्यते) तेनैव च कर्मणा तत्रालनि भोगोऽज्यते इति 
नातिप्रसङ्ग इत्याशयः ॥ ५५ ॥ 

जह्मलोकान्तगतिभिरना स्ति निष्कतिरिंति पूर्वोक्ते कारणं दृश्यत्ि- 
( ब्रह्मलोकपाप्रावपि ज्ञानाभावात् मुक्चमावोक्तिः।- ) 

चन्द्रा दिलोक्षेऽप्याहत्तिनि मित्त सद्धावात् ॥५६॥ 
निसित्तमविवेककमादिकम् । सुगममन्यत् ॥ १६॥ 

ननु तत्तह्लोकवासिजनोपरैशदनात्रत्िः खात् ? ताद- 

( उपदेशखवसणात् सुक्तिवाद निरसनम् ।-- ) 

लोकस्य नोपदेशात् सिद; पुवेवत् ॥ ५७ ॥ 
यथा पूर्वख्य मनुव्यलोकखोपदेशमालान्र सिदिर्वाननिष्यत्तिः, एवं 

तत्तच्लो कस्थलोकसोपदैश्रमात्रात् तदतानां ज्ञाननिष्यत्तिनं . नियमेन 

भवतोत्यथः ॥ ५७॥ 
नन्ववं ब्रह्मलो काद नादत्तिरि ति भ्रुते, का गतिः ? तताद-- 

( अनाघ्रत्तिरुतेः अधं प्रदभनम् ।-- ) 

पारम्पर्येण वल्दिह्वी विसुकतिखुतिः ॥ ५८ ॥ 
ब्रह्मलोकादिभतानां श्रवण-मननादिपरम्यरया प्रायद्रो ऋनसिन्चै 



चष्टोऽध्यायः | [२१७] 

सव्यं विमुक्तिश्रवशं, न तु साच्तात् गतिमातेखेत्यधेः, प्रयिकत्वादन्य- 

श्लोकादिशेष इति । ५८ ॥ 

परिपुणैत्वेऽप्यातमनो गतिश्रुतिसुपपादयति- 

( आत्मनो गतिश्रुतेः समाधानम् !-- ) 

गतिश्चुतंश्च व्यापकत्वेऽप्यु पाधियोगात् भोग- 

देशकाललभो व्योमवत् ॥ ५८ ॥ 
व््रापकत्वेऽप्यालन्मै गति्वखानुरोधैन भोगदेशस्य कालवग्रा्नभः 

सिध्यति, व्योमवड़पाधियोगेनेत्यधः $ यधा द्याकाश्चसख पूणत्वेऽपि देशए- 
विशेष तिचलायुपाधियोगात् व्यवज्गियते, तथेवेति। ता च श्रुतिः- 

“चटसंत्रतमाकाशं नोयमाने घटे यथा 

चटो नौयेत नाकाशं तदज्जौवो नभोपमः ॥» (जद्मविन्दु° १२) 
दति ॥ ५६॥ 

“भोक्तुर चिष्ठानाङ्गोगायतननिर्मा म्-” ( ५।११8 ) इति यदुक्तं, तत् 

प्रपञ्चयति सूलाभ्याम्-- 

( भोगायतननिमिंतौ भोक्तविष्टानन्वोक्तेः समथैनम् ।-- ) 

अनधिषितस्य पुतिभावप्रसङ्गाच्न तल्सिहिः ॥६०॥ 

मोक्तन चिषितखखय शुक्रादैः पूतिभावप्रसङ्न् पूर्वोक्तभोगायतनसिडि- 
रिव्यधंः 1 ६०॥ 

नन्वधिष्ठानं विनेवादृषटदारा भोक्तभ्यो भोगायतननिर्माणं भवतु ? 
तव्ाद-- 
( मो गायतननिमितौ मोक्कधिष्टानत्वक्तेः समर्थनाय युक्तयन्तरम् !-- ) 

अदटटदारा चेदसम्बडस्य तदसम्भवाच्जलादि- 

वदङ्रे ॥ ६१॥ 

षुक्राटो साच्तादसम्बडस्याटृष्टय शएरोरादिनिर्माशे भोक्तदारत्वा- 

सम्भ्रवात् वोजासन्बद्वानां जलादौनासङ्करोत्यत्तौ कलंकादिदारत्ववदित्यर्थः $ 

अतः सखाखयसंयो गसम्बन्धेनेवाटृषटसग्बन्ध; शक्रादिषु वक्तव्यः; तद्या च 

खा--१९ 



(रश्ट) साङ्यद्रानम् । 

सिडनटृटवदात्मसंयोगरूपेणाधिष्ठानसख भोगोपकर शनिर्माणद्ेतुत्वमिति 
भवः ॥ ३१ ॥ 

वैशेषिकाद्नयेनादृष्टखय सम्बन्धघटकतया आलमनोऽधिद्टाटलत्वं 

खापितं, स्वसिङान्ते त्वदृष्टादौनामालघर्मत्वाभावात् तदारा भोक्त तुत्व- 

भेव न सम्भवतोव्याद-- 

( साइगशास्ते अ्रटृ्टख अ्रषटङ़्गरधरत्वात् आत्मन एव 
अधिष्टाटत्वी क्तिः ।- ) 

निर्गुणत्वात् तदसम्भवादहङ्ारधर्मा शेते ॥९२॥ 
भोकरनिगुं णत्वनादृष्टासन्भवाच नादृष्टदारकत्वं, हि यस्मादेते अृष्टा- 

दयोष्ङ्ञरसखान्तःकरणसामान्यसैव धर्मा इत्यथः! तथा चास्मद्धतै 
इारन्रपेच्येण संयोगमात्रेण साक्तादैव भोक्तरधिष्टानं सिथ्यतोति 

भावः ॥ ६२ 1 

ननु चेत् पुरुषो व्यापकस्तरि- 
«बालाग्र्रतभागख तधा क स्ितख्य च । 

भारे जोव: स विज्ञयः स चानन्लयाय कल्पते ॥*८ श्चेताश्° ५।९ > 

इति श्रुतिप्रतिपादितं जौवपरिख्छिनत्वसनुपपन, तथ्श्चरग्रतिपिधात् 

पुरुषाणां चैकरूप्याज्जौवाल-परमालविभागोऽपि शस्तीवोऽनुपपन इति ? 

तामिमामाश्ङ्ां परिदर्त॑माद- 

( परौ त-जीवपरि च्छिननत्वोक्तः समर्थनाय युक्तिप्रदषनम् ।-- ) 

विशिष्टस्य जोवत्वमन्वयव्यतिरेकात् ॥ ६३ ॥ 
“जीव बल-पागधारणयोः”* इति व्य॒त्पत्या जौवत्वं प्रारित्वं, तच 

अङ्गार विशि्परुषस्य घमः, न तु के वलपुरुषसख । कुतः ? अन्वयव्यति- 

शेकात्, अद्ङ्ारवताभमेव सामर््यातिश्य-प्राणधारणयोदं नात्, 

तच्छन्यानां च चित्घ्रसिनिरोधयेव दभेनात्, पठरत्तिडेतुरागोत्पादकसाड- 
ड्गरस्याभावादित्यथः $ तथा च, अन्तःकर गोपाधिकं जौवख परि- 

च्छिदश्वं, परमालाख्यात् के वलपुरुषाङ्गि नत्वं चैति भावः! अनेन सूतेण 

विशिष्ट भोक्तत्वं वा त्वमहं" ् र्ययगोचरतवं वा॒ नीत्त, साचचात्कराररूपद् 



वदटीऽष्याथः। [२१८] 

भोगखादङ्गरधमेत्वाभावात् $ त्वम॑-घर्मिपुरस्क!रेख विवे कानुपपत्तशच । 
किन्तु- 

“यद्! त्वमेदवित्नानं जौवाल-परमालनोः । 

भवेत् तदा मुनियेष्ठाः ! पाश्च्छदो मविष्यति ॥ 

आलानं हिविर्धं प्रादुः परापरविभेद्तः। 

परस्तु निर्गुणः प्रोक्तं अदङ्ारयुतोऽपरः ॥» 

इ्यादिवाव्चश्तीक्तो जौर्व,ल-परमालविभाग एव म्रदभितः, ततं 
लौवतायामडङ्ार उपल यमेवेति ॥ ६२ ॥ 

इदानीं मदददड्यरयोः क्यभेदं म्रतिपिपरादयिषुरादावद्दङ्गारकार्य- 

नाइ-- 

( अङ्ारख काय्यप्रदशैनम् ।-- ) 

अहड्गरकच्धीना कार्य्यसिदिर्ने्वराधौीना 

प्रमाणाभावात् ॥ ६४ ॥ 
अदङ्ारङूपो यः कत्ता तदधोनैव का्व्यसिदहिः रुष्टि-संडारनिष्यत्ति- 

भवति, ताटशवलघयादङ्ारकाय्यव्वात्, अनदङतेषु तत्षाम्यादगरनात् । 
न तु वेश्ेषिकादुक्तानदुतपरमेश्चराधौना, अनदडतसख षत्वे नि्येश्वरे च 
रमाणाभावादित्ययथेः । “अहं बह स्यां पजायेय (कन्दो ° ६।२।२) इति 

दयदड्रपूर्विं केव रुष्टः शयते, तलादं-शन्दस्यानुकरगमातल्वे प्रमाणाभाव 
दति । अनेन वूतेणा दङ्ारोपाधिकं ब्रह्म-सद्रयोः ङष्टि-संदहारकत्ततवं 
श्ुति-खृतिखिद्रमपि प्रतिपादितम् । ६8 ॥ 

ननु भवत्व॑दंङ्ग रोऽन्येषां कर्ता, अदङ्ारख तु कः कत्ता ? तलाइ-- 

( अहङ्रख कचैभावोक्तिः ।-- ) 

अदटष्टाह्तिवत् समानत्वम् ॥ &५ ॥ 
यथया सर्गादिषु प्रकतिच्तोभककर्माभिव्यक्ति कालविशेषनालाद्गवति, 

तहुदह्टोधककर्मान्तरस्य कल्नेऽनवया प्रसङ्गात्, तथेवादङ्गारः कालमात्- 

निसित्तादेव जायते, न तु तख्ापि कचचैन्तरमसौति समानत्वमावयो- 

रिव्यथः ॥ ६५ । 



[२२०] साह्धदभेनम् ¦ 

( महत्त्वे काय्यप्रदशंनम् ।-- ) 

मह तोऽन्यत् ॥ ६६ ॥ 
अद्ङ्गर काव्यात् रईच्यादयदन्यत्ं पालनादिकं तम्मरहतंखाद्वति; 

विग्र दरसत्चतया अभिमएन-रागादयभावेन परालुग्रहमातप्रयोजनक्^=त् 

इत्यः । अनेन च सूत्रेण मडत्तच्चोपां धिकं विष्णः; पांलकत्वसुपपादितं+ 
मच्लोपाधिकत्वात् तु विष्यर्मह.न्' परमेश्वरो बर ह्यति च गौयते,तदडुकं-- 

“यद्. हुं अ सुरैवाख्यं चित्तं तम्मददालकम्" 

इति! अत्र शस्ते -कारणत्रह्मं तु दुरुषसामान्यं निरं णभैवेष्यते, इंरा- 
नभ्युपगमात् $ तते च कारणश्ब्दः स्वशक्तिग्रक्त्युपाधिको वा निमित्त 

कारणतापरो वा, पुरुषार्थस्य प्रक्ततिप्रवत्तकत्वादिति मन्तव्यम् । ६६ । 

अविवेकनिमित्तक प्क्तति-पुरुषयार्भोग्य-मोक्तीमाव दति म्रागुक्त 
तलाविक्ैक एवं किजनिमित्तक इत्याकाइगयामविवेकघाराकौल्यनेऽनं वस्था- 

प्तिरित्याशङ्ायाः प्रामाणिकत्वेन परिहारः स्वैवादिसाधारण इत्याद-- 

८ प्रक्रति-पुरुषयोः भोग्य-भ कंभावस्य अनादित्वनिदं श ।-- ) 

कमनिमित्तः प्रक्षतेः ख-खामिभावोऽप्यनादि- 

वोजाङ्कःरवत् ॥ ६७ ॥ 
धेषां साङ्धैयकदेशिनः प्रकतेः पुरुषस्य च ख-सखामिभावो भवीग्य-मोरत- 

भावः कर्मनिमित्तकः, तन्मतेऽपि स प्रवादरूपैणानादिरेव, वौजाङ्गरवत् 
ग्रामा िकत्वादित्य्थः, आ कस्थिकत्वे मु्स्थापि पनभोगापत्तंरिति ॥ ६७ ॥ 

अविषवेकनिमित्तकत्वमतेऽयेतदनादित्वं समान मित्याडइ--- 

( पक्तति-परषयोः मोग्य-मोक्तंभावे पञ्चशिखमतप्रदशनम् ।-- ) 

अ विवेकनिमित्तो वा पञ्चशिखः ॥ ६८ ॥ 
अविषेकनिमित्तो वा सव-सखोामिभाव इति पञ्चशिख आदह, तन्मते- 

इप्यनादिरित्यथैः । एतदेव स्मतं प्रागुक्तत्वात् ; अविवेकश्च प्रलयेऽपि 
कर्मवटेवास्ि वांसर्नारूपेरीति। विषेकप्रागभावोऽविषेकं इति मतेतु 

दीजाद्धरवदनादित्वं .ने घटते, श्रख्डग्रागभावस्येषखिलभोगशेतु- 
त्वाद् ति॥ ६८ ॥ 
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( प्रक्ति-पुरुषयोः भोग्य-भोक्तभाषै सनन्दनाचायेमतप्रद्चनम् ।-- ) 

लि ज्शरौरनिमित्तक इति सनन्द नाचाव्धः॥६< 

सनर्न्दनाचायस्तु लिंङ््एरोरनिमित्तकः परकति-पुरंषयोर्भोग्य- मोक्तभाव् 
इत्याद, लिङ्शरोरद्वारेव भोगादिति $ तन्मतेऽष्यनादिः स इत्यघंः $ 

यद्यपि प्रलये लिङ्शएरोरं नास्ति, तघाऽपि तत्कारणमविवेक कर्मा दिक 

ूर्वसर्गोयलिङ्गशरौरजन्यमस्त्, तद्रा वोजा ् रतुल्यत्वं ख सख ःमिमाव 

लिङ्शरौरयो रित्याशयः ॥ ६< ॥ 

आास्तरवाक्याघं मुपसंदरति-- 

( भरास्तार्घोपसंद्ारः ।-- 

यदा तदा तदुच्छित्तिः पुरुषाथस्त दुच्छित्तिः 
पुरूषाधः ॥ ७° ॥ 

क्मनिमित्ती वा अविवेकादिनिमित्तो र्वा भवतु प्रकति-पुरुषयोर्भोगय- 

भौक्रंभावः, स्वघाऽप्यनादितया इरुच्छयखयं तसौ च्छेदः परबपरषोर्थैः 
इत्यचः । तदेतदादौ प्र॑तिक्ातं “विविध टःखाल्न्तनित्र्॑निरत्मन्तपरुषार्ः 

(१।१) इति । नन्वत्र सुखं-दुःखसाधारणभोगेनिव्रततिः पुरुषां उच्यते, 

तत्र दुःखे नालनित्रत्तिर्ति कथं ततीक्तस्थालोपसंदहारः ? इति चैत्, न, 

शब्द गेदेऽ्यर्याभेदात्, सुखं हिं तावत् इ.खंपक्े निचिप्तमिति सखभोगोऽपि 
हःखभोग एव, दुःखभोगोऽपि परपिविन्वरूपेण पुरुषि दुःखसम्बन्त एवं $ 

स्तो नित्यनिदंःखत्वेन च प्रथमसूतेऽपि प्रतिविन्वरूपे रेव दुःखनिरत्ति- 
विउकिता इत्येक एवार्थं उपक्रमोपसंहारसूत्योरिति। बदला शख 
दिरा्त्तिः शास्तममास्य्था ॥ ७० ॥ 

शास्त्रमुख्याय विस्तारसखन्त्ास्येऽनुक्तपूर सैः । 
वष्ठाष्यायै क्तः पश्चादाक्यांश्चोपसंहतः ॥ 

( साइयकारकपिल्लख विष्णोरवतारत्वसमर्धनम् !~~ १ 

तदिदं साङ्गाशास्ं कपिलमूति भगवान् विष्णुरखिलसोकदिंतार्य 
प्रकाशितवान् । यत् ततर वेद्ान्तित्रुवेः कर्चिद्ाइ, साड्नप्ररेता कपिलो 

न विष्णुः, किन्लनवतारः कपिलान्तरम्न 



१९९९1 लाङ्ादशंनवै । 

«शअरन्निः स कपिली नाम साह्य णस्तप्रव्तकः” 

रतिं शुतेरिंति, तद्ोकन्यःमोहंनमातम्-- 

“एतन्मे जं लोके$स्मिन् सुसु ंराशयत् । 
प्रसङखननायं तचचानां सग्मतायालमदंगेनम् ॥ 

इत्यादिसतिषुं विष्णुवतारख देवहतिएतस्यैव साद्धयोपदेषटनवावगंमोत्, 

कपिलदथकल्नागीरवाच्च । तव॒ चाशिनिश्दोऽग्नास्यं शक्य बेशक 
प्रयुक्तः! धचा~~ 

«कालीऽसि लीरकैच्यक्तत् प्रहद्वैः? 

दति शौक्तंष्णवोव्ये कालशरक्यावेशादैव कालशब्दः $ अन्यधा धिश्वरूप- 

प्रदशंकङ्कष्णस्यापि विंष्ण॑वतारक्ष्णाङ्गेदापत्तेरिति दिक्। 

भाव्योपरसं हारः ।-~ 

साङ्गयकुल्थाः समापूययै बेदान्तमयिताखतेः। 
कपिलरपिं जनयन्त छभोनापययत् धुरा । 
तद्या तस्मिन् गुरौ च शधिरभावतः । 

तत्मकादलवैनेदं तच्छछास्रं विदतं मया ॥ 

इति साडगा चौस्यै-यौ विज्नानभिक्षुविरचिते कापिलंघाङ्प्रवचनखं 
भाष्ये तन्तराध्यायः षष्टः ॥ € ॥ 

इति खाङ्गयप्रवचनभाव्यं समाप्तम् ॥ 
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& समाप्तोऽयं ग्रयः। ५ 








